Záznamový list

Mobilný tenký klient HP mt41
Tenký, ľahký mobilný notebook so spoľahlivým zabezpečením, možnosťami efektívneho
spravovania a pohodlným prispôsobením dostupnosti.
Vydajte sa na cestu so spoľahlivým
zabezpečením a efektívnou
spravovateľnosťou mobilného tenkého
klienta HP mt41. Pripojte sa všade,
kde máte prístup ku cloud-u , s týmto
tenkým, ľahkým a pohodlne
prístupným mobilným zariadením.
Buďte pokojní vďaka viacerým
bezpečnostným funkciám a rýchlemu
prístupu k zdieľaným údajom – a to
všetko v odolnom prevedení na úrovni
podnikových riešení.
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Spoľahlivé pripojenie.

● Viac možností pripojenia. Zažite rýchly prístup ku kritickým údajom vďaka voliteľnej konektivite WWAN 3G/4G LTE2 s mobilným
tenkým klientom HP mt41 Mobile Thin Client, ktorý je vždy pripravený na cesty.
● Vďaka predinštalovanému softvéru HP Velocity môžete zrýchliť možnosti pripájania a zvýšiť produktivitu. Plne využite hladké
streamovanie dát a videa a získajte tak maximálny výkon a neprerušovaný pracovný čas.

Chránená produktivita.

● Buďte produktívny na cestách vďaka mobilnému tenkému klientovi HP mt41, vybavenému najnovším dvojjadrovým procesorom
AMD,3 čipovou súpravou TPM a optimalizovanému pre bezpečné pripojenie.
● Zvládnuť prácu s mobilným tenkým klientom HP mt41 Mobile Thin Client s WES7e je jednoduché. Vychutnajte si prácu so
systémom Windows, ktorý už dobre poznáte a zároveň znížte zraniteľnosť voči útokom škodlivého softvéru.
● Vďaka disku SSD/pamäti Flash RAM máte istotu ochrany údajov s rozšírenou bezpečnosťou a stálou pamäťou.
● Pomocou rozšíreného filtra zapisovania môžete zastaviť neželané aplikácie. Dáta uložené v pamäti RAM je možné skopírovať na
chránenú jednotku alebo vymazať po reštarte systému.
● Uľahčite si život pomocou jednoducho integrovaných riešení od tretích strán pre zabezpečené, jednoduché prihlasovanie vďaka
integrovanej čítačke Smart kariet.

Dokonalá správa.

● Vysporiadajte sa so všetkými zariadeniami a jednoducho nasaďte obraz na nové zariadenia. Vďaka softvéru HP Device Manager
je správa a inštalovanie aplikácií hračka a čas výpadkov sa skracuje.
● Vďaka aplikácii HP Device Manager môžete získať vylepšené používateľské prostredie s rýchlejším načítaním konzol, rozšírenými
možnosťami zobrazovania, integrovaným prístupom k prídavným modulom, zjednodušenej správe zdrojov a servisným
balíčkom, ktoré umožňujú jednoduché aktualizácie a bezdrôtovú správu zobrazovania.
● Aplikácia HP Device Manager vyrieši všetky problémy správcov IT. Vďaka prístupu k prídavným modulom môžete odstrániť
manuálne postupy a znížiť tak počet možných chýb. Zjednodušená správa verzií na základe skúseností a prístup k servisným
balíčkom zjednodušujú aktualizácie systému zákazníkov.
● Vychutnajte si prístup a správu IT, ktorá vyhovuje vašim aplikáciám pre diaľkové pripájanie, vrátane Citrix, VMWare a Microsoft
RDP.
● Pomocou softvéru System Center 2012 Configuration Manager môžete jednoducho spravovať mobilných tenkých klientov
prostredníctvom jedinej infraštruktúry na správu, súpravy nástrojov a administrátorských úloh.

Cestujte naľahko.

● Vďaka novému, ľahkému mobilnému tenkému klientovi od HP môže byť spolupráca na diaľku hračkou. Disponuje krytom ako
modely v podnikovej triede a ponúka možnosť rýchleho zálohovania a obnovy vďaka tenkému OS a malej veľkosti obrazu
systému.
● Zaostrite svoj zrak vďaka displeju s vysokým rozlíšením a portom Display Port 1.2, najnovším portom na pripájanie displejov.

Vyrobené podľa priemyselných požiadaviek platných v USA.

● Mobilný tenký klient HP mt41 je možné objednať v súlade s pravidlami TAA.
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Mobilný tenký klient HP mt41 Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows Embedded Standard 7E 32

Dostupné procesory

Procesor AMD Elite A4-5150M APU s grafickou kartou Radeon HD 8350G (2,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá); Procesor AMD Elite A4-4300M APU
s grafickou kartou Radeon HD 7420G (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá)1

Čipová sada

AMD A76M FCH

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

maximálne 16 GB SATA SSD3

Optická jednotka

Voliteľná jednotka DVD-ROM4

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením LED, rozlíšenie HD (1366 x 768) 16:9

Dostupná grafická karta

Špecificky pre APU

Zvuk

Integrované stereofónne reproduktory a mikrofón. Duálne pole mikrofónov pri vybavení voliteľnou HD webkamerou s rozlíšením 720p. Tlačidlo na
stlmenie hlasitosti, funkčné tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti. Kombinovaný konektor pre stereo slúchadlá/mikrofón

Bezdrôtové technológie

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (voliteľné); Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) (voliteľné); Širokopásmové mobilné pripojenie HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+
(voliteľné); Širokopásmové mobilné pripojenie HP lt4112 LTE/HSPA+ (voliteľné)5,6

Možnosti komunikácie

Integrovaný Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Rozširujúce sloty

1 Secure Digital
(Podporuje SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

3 x USB 2.0; 1 x USB 2.0 na nabíjanie; 1 port RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 port VGA; 1 port DisplayPort; 1x kombinovaný stereo konektor na slúchadlá
alebo mikrofón; 1 konektor napájania

Vstupná jednotka

Štandardné, úplné rozloženie klávesnice
Zariadenie TouchPad s tlačidlom zapnutia/vypnutia, posúvaním dvomi smermi, gestami a 2 tlačidlami výberu

Fotoaparát

Webová kamera 720p s rozlíšením HD (voliteľná)8

Dostupný softvér

Softvér HP Remote Graphics (RGS); Správca zariadení HP; Nástroj HP Velocity

Správa zabezpečenia

Štrbina na bezpečnostný zámok; TPM 1.2; Integrovaná čítačka Smart kariet; Overovanie pred načítaním systému; Kombinovaný zámok HP (voliteľný)9

Zdroj

Externý sieťový adaptér HP Smart 65 W
6-článková batéria Li-Ion (55 Wh); 9-článková (100 Wh) batéria Li-Ion (voliteľná)10
6-článková batéria Li-Ion (55 Wh): Až 9 hodín

Rozmery

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Meranie výšky sa vykonáva v prednej časti zariadenia)

Hmotnosť

Už od hmotnosti 2,08 kg

Okolitý

Nízky obsah halogenidov

Zhoda s normami energetickej K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®11
efektívnosti
Riešenia pre rozšírenie

HP 90W dokovacia stanica

Záruka

Služby HP poskytujú 3-ročnú záruku (možnosti inovácie sa predávajú samostatne), 1-ročnú obmedzenú záruku na základnú batériu
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Replikátor portov HP 3005pr
USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor portov HP
3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy. Buďte online, okamžite si
sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju produktivitu pripojením k dvom externým
displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.

Číslo produktu: H1L08AA

Kombinovaný adaptér HP
Slim 90 W s USB

Buďte produktívni, nech pracujete kdekoľvek. Kombinovaný adaptér HP Slim 90 W dokáže napájať váš prenosný počítač
HP Business alebo Ultrabook™ v kancelárii, na cestách i v lietadle.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Puzdro HP Professional s
otvorom v hornej časti

S dostatkom úložného priestoru pre vaše spisy, rôzne ďalšie dokumenty a prenosný počítač s uhlopriečkou až do 15,6
palca, predstavuje toto puzdro HP Professional s otvorom vo vrchnej časti úložné riešenie, ktoré pojme všetko, čo
potrebujete počas rušného pracovného dňa v kancelárii či mimo nej alebo pri ceste okolo sveta.

Číslo produktu: H4A41AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H4J90AA

HP Touch to Pair Mouse

Výmena v nasledujúci
pracovný deň po dobu 5
rokov

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H6E52AA

HP poskytuje po dobu 5 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že problém nie je
možné vyriešiť na diaľku
Číslo produktu: UK744E

Záznamový list

Mobilný tenký klient HP mt41
Poznámky v krátkych správach
802.11 a/b/g/n/ si vyžaduje samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a internetové služby. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
WWAN je voliteľná funkcia a vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v
závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
3 Viacjadrové spracúvanie dostupné s technológiou AMD je navrhnuté na zvýšenie výkonu tohto systému. Podľa širokého rozsahu dostupných softvérových aplikácií sa výkon bude líšiť. Číselné označenie spoločnosti AMD
neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Na využitie 64-bitovej kapacity spracúvania technológie AMD tento systém vyžaduje samostatne zakúpený 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové produkty. Viacjadrové spracovanie dostupné s
technológiou AMD je navrhnuté na zvýšenie výkonu tohto systému. Výkonnosť systému zahŕňajúceho 64 bitový operačný systém a dvojjadrový procesor sa bude z dôvodu širokej škály dostupných softvérových aplikácií
líšiť. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
2 Čipová súprava grafickej karty využíva časť celkovej systémovej pamäte (RAM) na zobrazenie grafiky. Systémová pamäť vyhradená na zobrazenie grafiky nie je k dispozícii na ďalšie použitie inými programami.
3 V prípade úložných diskov sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia.
4 Voliteľná DVD-ROM mechanika sa predáva samostatne alebo ako prídavné príslušenstvo.
5 Mobilné širokopásmové pripojenie je voliteľná alebo prídavná funkcia a nie je dostupné vo všetkých oblastiach. Na používanie mobilného širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o
poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosti pripojenia sa budú líšiť v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
6 802.11 a/b/g/n/ si vyžaduje samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a internetové služby. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
7 Pojem „10/100/1000“ alebo „Gigabit“ Ethernet označuje kompatibilitu s normou IEEE 802.3ab pre Gigabitový Ethernet a neznamená skutočnú prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Na vysokorýchlostný prenos dát je potrebné
pripojenie na server a sieťovú infraštruktúru s gigabitovým ethernetovým pripojením.
8 Voliteľná webová kamera sa predáva samostatne alebo ako prídavné príslušenstvo. Vyžaduje sa prístup na internet.
9 Kombinovaný zámok HP je voliteľná funkcia, ktorá sa predáva samostatne alebo ako prídavné príslušenstvo.
10 9-článková batéria je voliteľná a predáva sa samostatne alebo ako prídavné príslušenstvo.
11 Konfigurácie, ktoré spĺňajú nároky ENERGY STAR, sú uvedené na stránke HP a www.energystar.gov.
12 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
13 Dostupnosť softvéru sa líši podľa konfigurácie tenkého klienta a operačného systému.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému
Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/.
Bluetooth je obchodná značka svojho vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.
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