Folha de Dados

HP mt41 Mobile Thin Client
Mobilidade num equipamento fino, seguro e fiável, com capacidades de gestão eficiente e de
acesso fácil.
Viaje com confiança graças à
segurança, fiabilidade e capacidade de
gestão eficiente do HP mt41 Mobile
Thin Client. Ligue-se onde quer que
tenha acesso à cloud com este
equipamento portátil facilmente
acessível, leve e fino. Fique
descansado com as múltiplas funções
de segurança e o acesso rápido a
dados partilhados, tudo dentro de um
design duradouro de qualidade
empresarial.
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Conectividade mais fiável.

● Mais opções de ligação. Experimente o acesso rápido a dados críticos com conectividade WWAN 3G/4G LTE2 opcional com o HP
mt41 Mobile Thin Client que está sempre pronto para seguir viagem.
● Mais conectividade e a produtividade com o software HP Velocity incluído. Tire o máximo partido da transmissão de dados e de
vídeo sem soluços, para um maior desempenho e tempos de trabalho sem interrupções.

Produtividade mais protegida.

● Seja produtivo na estrada com o HP mt41 Mobile Thin Client, dotado do mais recente processador dual-core AMD,3 com chipset
TPM e otimizado para ligações seguras.
● É fácil utilizar um HP mt41 Mobile Thin Client com WES7e. Tire partido da experiência Windows que já conhece e seja menos
vulnerável a ataques de malware.
● Com memória SSD/Flash RAM, tenha garantias de proteção de dados com segurança melhorada e memória não volátil.
● Pare aplicações indesejadas com o Enhanced Write Filter (EWF). Podem ser atribuídos dados armazenados na RAM ao volume
protegido ou eliminados quando o sistema reinicia.
● Simplifique a sua vida com soluções de terceiros facilmente integradas para um início de sessão mais simples e seguro graças a
um leitor de cartões inteligente integrado.

Domine a gestão.

● Assuma o comando da sua frota e faça facilmente uma nova imagem dos seus novos equipamentos. O HP Device Manager faz a
gestão e a aplicação num instante e diminui o tempo de inatividade.
● Tenha uma melhor experiência de utilizador com o HP Device Manager para carregamento de consola mais rápido, mais opções
de imagem, acesso integrado a extras, Gestão de Recursos Simplificada e Pacotes de Serviço para fácil atualização e criação de
imagens, sem fios.
● Cure as dores de cabeça das TI com o HP Device Manager. Elimine passos manuais e reduza os erros com o acesso a add-ons,
desfrute ainda da criação simplificada de versões e Pacotes de Serviço para atualizações simples nos clientes.
● Tire partido do acesso e a gestão de TI com várias opções de ligações de acesso remoto incluindo Citrix, VMWare e Microsoft RDP.
● Faça uma gestão mais fácil de thin clients portáteis apenas com uma infraestrutura de gestão, um conjunto de ferramentas e
tarefas administrativas utilizando o System Center 2012 Configuration Manager.

Viaje mais leve.

● Torne simples a colaboração em viagem com o novo thin client portátil e leve da HP. Com um chassis de classe empresarial
obtenha cópias de segurança e restauro rápidos, graças ao SO leve e ao tamanho de imagem reduzido.
● Uma visão mais precisa com ecrãs de resolução elevada graças ao Display Port 1.2, que inclui os mais recentes tipos de portas de
ecrã.

Fabricado de acordo com os requisitos de design dos EUA.

● O HP mt41 Mobile Thin Client pode ser encomendado em conformidade TAA.
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HP mt41 Mobile Thin Client Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Windows Embedded Standard 7E 32
Processadores disponíveis

AMD Elite A4-5150M APU com placa gráfica Radeon HD 8350G (2,7 GHz, 1 MB de cache, 2 núcleos); AMD Elite A4-4300M APU com placa gráfica Radeon
HD 7420G (2,5 GHz, 1 MB de cache, 2 núcleos)1

Chipset

AMD FCH A76M

Memória Máxima

Até 8 GB SDRAM DDR3L-16002

Slots de memória

2 SODIMM

Armazenamento Interno

até 16 GB SSD SATA3

Unidade Óptica

DVD-ROM opcional4

Ecrã

Ecrã HD 16:9 (1366 x 768) anti-reflexo com retroiluminação LED de 35,56 cm (14 pol.) na diagonal

Placa gráfica disponível

Específico para APU

Áudio

Microfone e altifalantes estéreo integrados. Microfone de matriz dupla quando equipado com webcam HD 720p opcional. Botão para silenciar volume,
teclas de função para aumentar e diminuir o volume. Tomada combo para auscultadores/microfone estéreo

Tecnologias Sem Cabos

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (opcional); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (opcional); Banda Larga Móvel HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ (opcional); Banda Larga
Móvel HP lt4112 LTE/HSPA+ (opcional)5,6

Comunicações

Realtek RTL8151GH-CG GbE integrada7

Slots de Expansão

1 Secure Digital
(Suporta SD, SDHC, SDXC)

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 de carregamento; 1 RJ-45; 1 conector de ancoragem; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 tomada combo estéreo para auscultadores/microfone;
1 fonte de alimentação de CA

Dispositivo de Entrada

Formato de tamanho completo padrão da indústria
Painel Táctil com botão para ligar/desligar, deslocamento de dois sentidos, gestos, dois botões de selecção

Câmara

Câmara Web 720p HD (opcional)8

Software disponível

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

Gestão de Segurança

Ranhura de bloqueio de segurança; TPM 1.2; Leitor de cartão smart integrado; Autenticação de pré-arranque; Cadeado HP Combo (opcional)9

Alimentação

Adaptador CA Inteligente externo 65 W HP
6 células (55 Wh) iões de lítio; 9 células (100 Whr) iões de lítio (opcional)10
Iões de lítio de 6 células (55 WHr): Até 9 horas

Dimensões

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Medição da altura realizada na parte da frente da unidade)

Peso

A partir de 2,08 kg

Ambientais

Baixo halogéneo

Conformidade com standards configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®11
de eficiência energética
Soluções de Expansão

Estação de Ancoragem HP 90 W

Garantia

Os Serviços HP oferecem 3 anos de garantia (atualizações disponíveis, vendidas separadamente) e 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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HP mt41 Mobile Thin Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
Replicador de portas USB
3.0 HP 3005pr

Tudo o que precisa, todos os dias, pronto com uma simples ligação. O replicador de portas USB 3.0 HP 3005pr é a nossa
mais recente solução de secretária partilhada independente da plataforma. Fique online, torne até seis dos seus
dispositivos USB do dia-a-dia imediatamente disponíveis e aumente a sua produtividade com ligação a dois ecrãs
externos - tudo através de um só cabo USB 3.0.

Número do produto: H1L08AA

Adaptador Slim Combo HP
de 90 W com USB

Seja produtivo onde melhor trabalhar com o adaptador combinado Slim HP de 90 W, que pode alimentar o seu Notebook
Empresarial HP ou Ultrabook™ no escritório, na estrada e no ar.

Cadeado de cabo com
chaveta Ultraslim HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim HP.

Mala Top Load profissional
HP

Oferecendo amplo espaço de armazenamento para pastas e outros documentos, juntamente com um portátil até 15,6
polegadas na diagonal, a mala Top Load profissional HP transporta tudo o que precisa para um dia atarefado dentro e
fora do escritório ou em todo o mundo.

Número do produto: H4A41AA

Número do produto: H4D73AA

Número do produto: H4J90AA

Rato HP Touch to Pair

Obtenha flexibilidade e funcionalidade adicionais e mantenha o seu espaço de trabalho organizado com o primeiro rato
sem fios com tecnologia NFC (near field communication) do mundo que emparelha instantaneamente com o seu tablet
ou Ultrabook™ com capacidade Bluetooth®.*

Número do produto: H6E52AA

Troca no dia útil seguinte, 5
anos

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas no dia seguinte ao problema, se não
for possível solucionar o problema remotamente, durante 5 anos
Número do produto: UK744E
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HP mt41 Mobile Thin Client
Rodapés com mensagens
A ligação 802.11 a/b/g/n/ requer ponto de acesso e serviço de internet sem fios comprado em separado. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
A WWAN é uma função opcional e requer contrato de serviço adquirido em separado. Verifique com o fornecedor de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. As velocidades de ligação irão variar consoante a
localização, ambiente, condições de rede e outros factores.
3 O processamento Multi-core disponível com tecnologia AMD destina-se a melhorar o desempenho deste sistema. Devido à vasta gama de aplicações de software SW disponíveis, o desempenho poderá variar. A
numeração AMD não reflete uma medição da velocidade de relógio.
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Especificações técnicas renúncias
Este sistema requer um sistema operativo de 64 bits adquirido em separado e produtos de software de 64 bits para tirar partido das capacidades de processamento de 64 bits da tecnologia AMD. O processamento
multi-core disponível com tecnologia AMD é concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Dada a vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho do sistema incluindo um sistema operativo
de 64 bits e um processador dual-core pode variar em conformidade. A numeração AMD não reflete uma medição da velocidade de relógio.
2 O chipset das placas gráficas utiliza parte de memória total do sistema (RAM) para melhor desempenho de gráficos. A memória de sistema dedicada a desempenho de gráficos fica indisponível para utilização por parte
de outros programas.
3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior.
4 O DVD-ROM opcional é vendido em separados ou como funcionalidade adicional.
5 A banda larga móvel é uma função opcional ou adicional e não está disponível em todas as regiões. O uso de banda larga móvel requer a aquisição de um contrato de serviços separado. Verifique com o seu fornecedor
de serviços a cobertura e disponibilidade na sua área. As velocidades de ligação irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros factores.
6 A ligação 802.11 a/b/g/n/ requer ponto de acesso e serviço de internet sem fios comprado em separado. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
7 O termo "10/100/1000" ou "Gigabit" Ethernet indica a compatibilidade com a norma IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet e não garante a velocidade operativa real de 1 Gb/s. Para transmissão de alta velocidade, é
necessária uma infraestrutura de rede e ligação a um servidor Gigabit Ethernet.
8 Webcam opcional vendida em separado ou como um dispositivo adicional. Requer acesso à Internet.
9 O Cadeado HP Combo é uma funcionalidade opcional vendida em separado ou como uma funcionalidade adicional.
10 A bateria de 9 células é uma funcionalidade opcional vendida em separado ou como uma funcionalidade adicional.
11 As configurações que têm qualificação ENERGY STAR são identificadas nos websites HP e em www.energystar.gov.
12 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
13 A disponibilidade do software varia de acordo com a configuração do thin client e o sistema operativo.
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Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware
de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais ou
marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos
seus respectivos proprietários.
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