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HP mt41 mobil tynnklient
Tynn, lett mobilitet med pålitelig sikkerhet, effektiv administrasjon og praktisk tilgjengelighet.
Ha pålitelig sikkerhet og effektiv
administrasjon på reise med HP mt41
mobil tynnklient. Koble til hvor du
måtte ha tilgang til nettskyen med
denne tynne, lette og praktisk
tilgjengelige mobile enheten. Vær
trygg med flere sikkerhetsfunksjoner
og rask tilgang til delte data, alt i en
robust design i bedriftsklassen.
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Pålitelig kommunikasjon.

● Flere tilkoblingsmuligheter. Få rask tilgang til viktige data med valgfri WWAN 3G/4G LTE-kommunikasjon2 og en HP mt41 mobil
tynnklient som alltid er reiseklar.
● Akselerer kommunikasjon og produktivitet med den inkluderte HP Velocity-programvaren. Dra full nytte av jevn strømming av
data og video for høy toppytelse og uavbrutt arbeidstid.

Beskyttet produktivitet.

● Vær produktiv på reise med HP mt41 mobil tynnklient, som er tettpakket med den nyeste tokjerners AMD-prosessoren3,
TPM-brikkesett og optimalisert for sikre forbindelser.
● Det er enkelt å finne frem på en HP mt41 mobil tynnklient med WES7e. Nyt Windows-opplevelsen du kjenner fra før, og vær
mindre sårbar for angrep fra skadelig programvare.
● Med SSD/flashminne har du en forsikring om databeskyttelse med forbedret sikkerhet og ikke-flyktig minne.
● Stopp uønskede programmer med forbedret skrivefilter. Data som er lagret i minnet, kan lagres på det beskyttede volumet eller
slettes når systemet omstarter.
● Forenkle livet med tredjepartsløsninger som er enkle å integrere, for sikker og enkel pålogging med integrert smartkortleser.

Overlegen administrasjon.

● Ta kontroll over utstyrsparken og distribuer diskbilder enkelt til nye enheter. HP Device Manager gjør administrasjon og
distribusjon til en enkel sak og reduserer nedetid.
● Få en forbedret brukeropplevelse med HP Device Manager for raskere konsollast, flere bildebehandlingsvalg, integrert tilgang til
tilleggsprogrammer, forenklet ressursadministrasjon og Service Packs for enkle oppgraderinger og trådløs bildebehandling.
● Løs IT-floker med HP Device Manager. Fjern manuelle trinn og reduser feil med tilgang til tilleggsprogrammer, og få forenklet
versjonskontroll og Service Packs for enkle oppgraderinger utført av kunden.
● Få tilgang og IT-administrasjonen som holder tritt med deres valg av eksterne forbindelser, inkludert Citrix, VMWare og Microsoft
RDP.
● Administrer mobile tynnklienter enkelt med én administrasjonsinfrastruktur, verktøysett og administrative oppgaver ved bruk av
System Center 2012 Configuration Manager.

Reis lett.

● Gjør samarbeid på reise såre enkelt med HPs nye,lette mobile tynnklient. Med et chassis i bedriftsklassen får du rask
sikkerhetskopiering og gjenoppretting takket være et tynt OS og lite diskbilde.
● Skjerp visningen med skjermer med høy oppløsning takket være DisplayPort 1.2, som tilbyr nyeste type av skjermporter.

Laget i henhold til designkrav i USA.

● HP mt41 mobil tynnklient kan bestilles i henhold til TAA.
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HP mt41 mobil tynnklient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows Embedded Standard 7E 32

Tilgjengelige prosessorer

AMD Elite A4-5150M APU med Radeon HD 8350G-grafikk (2,7 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner); AMD Elite A4-4300M APU med Radeon HD 7420G-grafikk (2,5
GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)1

Brikkesett

AMD FCH A76M

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Minnespor

2 SODIMM

Internt lager

inntil 16 GB SATA SSD3

Optisk stasjon

DVD-ROM (tillegg)4

Skjerm

35,56 cm (14" diagonalt) LED-bakbelyst HD 16:9 antirefleks (1366 x 768)

Tilgjengelig grafikk

APU-spesifikke

Lyd

Integrerte stereohøyttalere og mikrofon. Dobbel mikrofon når utstyrt med 720p HD-webkamera (tillegg). Knapp for volumdemping, funksjonstaster for
volum opp og ned. Kombinert stereokontakt for hodetelefoner/mikrofon

Trådløsteknologi

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (tillegg); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (tillegg); HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ mobilt bredbånd (tillegg); HP lt4112 LTE/HSPA+
mobilt bredbånd (tillegg)5,6

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Utvidelsesspor

1 Secure Digital
(Støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 USB 2.0-ladeport; 1 RJ-45; 1 dokkingkontakt; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 kombinert stereohodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm

Innenhet

Industristandard, fullstendig tastavstand
Styrepute med av/på-knapp, toveis rulling, bevegelser, to valgknapper

Kamera

720p HD-webkamera (tilleggsutstyr)8

Tilgjengelig programvare

HP Remote Graphics Software (RGS); HP Device Manager; HP Velocity

Sikkerhetsadministrasjon

Feste for sikkerhetslås; TPM 1.2; Integrert smartkortleser; Autentisering før oppstart; HP kombinasjonslås (tilleggsutstyr)9

Strøm

Ekstern 65 W HP Smart vekselstrømadapter
6-cellers (55 Wh) litiumion; 9-cellers (100 Wh) litiumion (tilleggsutstyr)10
6-cellers (55 Wh) litiumion: Opptil 9 timer

Mål

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Høydemålet er tatt på fronten av enheten)

Vekt

Starter på 2,08 kg

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig11

Utvidelsesløsninger

HP 90 W forankringsstasjon

Garanti

HP Services tilbyr 3-års garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1-års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3005pr USB 3.0
portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter umiddelbart
tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

HP 90 W tynn
kombinertadapter med USB

Vær produktiv der hvor du arbeider best, med HP tynn 90 W kombinertadapter, som kan gi strøm til din HP bærbare
kontor-PC eller Ultrabook™ på kontoret, på veien og i luften.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Professional veske med
topplokk

HP Professional veske med topplokk har rikelig med plass til mapper og andre dokumenter sammen med en bærbar PC
på opptil 15,6 tommer diagonalt, slik at du får med alt du trenger til en travel dag inn og ut av kontoret eller rundt i hele
verden.

Produktnummer: H4A41AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H4J90AA

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til en Bluetooth®-aktivert tavle-PC eller Ultrabook™.*

Produktnummer: H6E52AA

5 års utskifting neste
virkedag

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan
fjernløses, i 5 år.
Produktnummer: UK744E
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Fotnoter
802.11 a/b/g/n/ krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste som kjøpes separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
WWAN er en tilleggsfunksjon og krever en tjenestekontrakt som kjøpes separat. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av
sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
3 Den flerkjerners prosesseringen som er tilgjengelig med AMD-teknologien, skal forbedre ytelsen til systemet. Gitt det brede utvalget av tilgjengelig programvare, vil ytelsen variere. AMDs nummerering er ikke et mål på
klokkefrekvens.
1
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Dette systemet krever et 64-bits operativsystem og 64-bits programvareprodukter som kjøpes separat, for å utnytte AMD-teknologiens 64-bits prosessering. Den flerkjerners prosesseringen som er tilgjengelig med
AMD-teknologien, skal forbedre ytelsen til systemet. På grunn av det brede utvalget av programvare vil ytelsen til et system med et 64-bits operativsystem og prosessor med to kjerner variere. AMDs nummerering er
ikke et mål på klokkefrekvens.
2 (Grafikkbrikkesett bruker deler av det totale systemminnet (RAM) til grafikkytelse. Systemminne som er satt av til grafikk, er ikke tilgjengelig for andre programmer.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre.
4 Ekstra DVD-ROM selges separat eller som påbyggingsfunksjon.
5 Mobilt bredbånd er et tilleggsutstyr eller en påbyggingsfunksjon og er ikke tilgjengelig i alle regioner. Mobilt bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om
tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
6 802.11 a/b/g/n/ krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste som kjøpes separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 Begrepet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet angir samsvar med IEEE-standarden 802.3ab for Gigabit Ethernet, og innebærer ikke en faktisk hastighet på 1 Gbps. For overføring med høy hastighet er det nødvendig
med forbindelse til en Gigabit Ethernet-server og nettverksinfrastruktur.
8 Ekstra webkamera selges separat eller som påbyggingsfunksjon. Internett-tilgang kreves.
9 HP kombinasjonslås er tilleggsutstyr som selges separat eller som påbyggingsfunksjon.
10 9-cellers batteri er et tilleggsutstyr som selges separat eller som påbyggingsfunksjon.
11 Konfigurasjonene som er ENERGY STAR-kvalifisert, identifiseres på HP-nettsteder og på www.energystar.gov.
12 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
13 Programvaretilgjengelighet varierer avhengig av tynnklientkonfigurasjon og operativsystem.
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Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker
for Intel Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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