Podatkovni list

Mobilni lahki odjemalec HP mt41
Tanka, lahka mobilnost z zanesljivo varnostjo, učinkovitim upravljanjem ter priročnim
dostopom.
Pojdite na pot z zanesljivo varnostjo in
učinkovitim upravljanjem, kar
omogoča mobilni lahki odjemalec HP
mt41. S to tanko, lahko in dostopno
mobilno napravo se lahko z oblakom
povežete, kjer koli imate dostop do
njega . Več varnostnih funkcij in hiter
dostop do podatkov v skupni rabi –
vse v vrhunski, vzdržljivi obliki – vam
omogoča, da ste popolnoma mirni.
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Zanesljiva povezljivost.

● Več možnosti povezovanja. Izkusite hiter dostop do ključnih podatkov z dodatno povezljivostjo WWAN 3G/4G LTE2 z mobilnim
lahkim odjemalcem HP mt41, ki je vedno pripravljen na delo.
● Pospešite povezljivost in produktivnost s priloženo programsko opremo HP Velocity. V popolnosti izkoristite gladko pretakanje
podatkov in videa za vrhunsko delovanje in nemoteno delo.

Zaščitena produktivnost.

● Z mobilnim lahkim odjemalcem HP mt41, v katerega je vgrajen najnovejši dvojedrni procesor AMD,3 vezje TPM, in ki je optimiziran
za varne povezave, boste lahko produktivni na poti.
● Z mobilnim lahkim odjemalcem HP mt41 z WES7e se boste zlahka znašli. Uživajte v izkušnji operacijskega sistema Windows, ki jo
že poznate, in bodite boljše zaščiteni pred napadi zlonamernih programov.
● S SSD/pomnilnikom Flash RAM ste lahko prepričani v zaščito podatkov z izboljšano zaščito in stabilnim pomnilnikom.
● Z izboljšanim filtrom za zapisovanje ustavite neželene aplikacije. Podatki, shranjeni v pomnilniku RAM, se lahko potrdijo v
zaščiteni količini, ali pa izbrišejo ob ponovnem zagonu sistema.
● Poenostavite življenje z enostavno integriranimi rešitvami drugih proizvajalcev za varno in preprosto prijavo, kar omogoča
vgrajen bralnik pametnih kartic.

Vrhunsko upravljanje.

● Nadzorujte vse svoje naprave in enostavno znova nastavite nove. HP Device Manager poenostavlja upravljanje in razmeščanje ter
zmanjšuje čas nedelovanja.
● Uživajte v izboljšani uporabniški izkušnji z orodjem HP Device Manager za hitrejše nalaganje konzole, več možnosti urejanja slik,
integriran dostop do dodatkov, poenostavljeno upravljanje sredstev in servisne pakete za enostavne nadgradnje in brezžično
urejanje slik.
● Z orodjem HP Device Manager bodo glavoboli oddelka za IT zgodovina. Z dostopom do dodatkov vam ne bo treba nič delati
ročno, zmanjšala se bo tudi količina napak, poleg tega pa lahko izkusite tudi poenostavljeno ustvarjanje različic in servisne pakete
za enostavne nadgradnje s strani strank.
● Z lastno izbiro povezav oddaljenega dostopa, kamor spadajo možnosti Citrix, VMWare in Microsoft RDP, uživajte v dostopu in
popolnemu upravljanju IT.
● Z eno samo infrastrukturo upravljanja, naborom orodij in skrbniškimi opravili z orodjem System Center 2012 Configuration
Manager lahko enostavno upravljate mobilne lahke odjemalce.

Potujte neobteženi.

● S HP-jevim novim mobilnim lahkim odjemalcem bo sodelovanje na poti zelo preprosto. Vrhunsko ohišje vam zahvaljujoč tankemu
OS in majhnim slikam omogoča hitro varnostno kopiranje in obnovitev.
● Izostrite svoj pogled z visokoločljivostnimi zasloni, kar vam omogoča Display Port 1.2, ki ponuja najnovejše vrste vrat za zaslone.

Izdelano po ameriških oblikovnih zahtevah.

● Mobilni lahki odjemalec HP mt41 lahko naročite v skladu z zakonom TAA.
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Mobilni lahki odjemalec HP mt41 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows Embedded Standard 7E 32

Razpoložljivi procesorji

AMD Elite A4-5150M APU z grafično kartico Radeon HD 8350G (2,7 GHz, 1 MB predpomnilnika, 2 jedri); AMD Elite A4-4300M APU z grafično kartico
Radeon HD 7420G (2,5 GHz, 1 MB predpomnilnika, 2 jedri)1

Nabor vezij

AMD A76M FCH

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

največ 16 GB SATA SSD3

Optični pogon

Izbirni DVD-ROM4

Prikaz

35,56 cm (14") zaslon z osvetlitvijo LED HD 16:9 in zaščito proti bleščanju (1366 x 768)

Razpoložljiva grafika

Za napredni procesor

Zvočna kartica

Vgrajeni stereo zvočniki in mikrofon. Vgrajena dvokanalna mikrofona, če je naprava opremljena z izbirno spletno kamero HD 720p; Gumb za izklop zvoka,
funkcijski tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti. Kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon

Brezžične tehnologije

Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) (dodatno); Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) (dodatno); Mobilni širokopasovni modul HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ (dodatno);
Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+ (dodatno)5,6

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Razširitvene reže

1 reža Secure Digital
(Podpira SD, SDHC, SDXC)

Vrata in priključki

3 vrat USB 2.0; 1 priključek USB 2.0 za napajanje; 1 priključek RJ-45; 1 priključek za združitev; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 kombinirani priključek za stereo
slušalke/mikrofon; 1 priključek za omrežno napajanje;

Vhodna naprava

Industrijsko standardni popoln nabor gumbov
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, možnostjo dvosmernega pomikanja, ukazi na dotik in dvema izbirnima gumboma

Fotoaparat

Spletna kamera 720p HD (dodatno)8

Razpoložljiva programska
oprema

Programska oprema HP Remote Graphics (RGS); HP Device Manager; HP Velocity

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico; TPM 1.2; vgrajen bralnik pametnih kartic; preverjanje pristnosti pred zagonom; ključavnica HP Combo (izbirno)9

Napajanje

HP-jev zunanji pametni napajalnik 65 W
6-celični litij-ionski akumulator (55 Wh); 9-celični litij-ionski akumulator (100 Wh) (izbirno)10
6-celični litij-ionski akumulator (55 Wh): do 9 ur

Mere

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Višina na sprednji strani enote)

Teža

Že za 2,08 kg

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®11

Možnosti razširitve

Priklopna postaja HP 90 W

Garancija

HP-jeve storitve ponujajo 3-letno garancijo (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letno omejeno garancijo za primarni akumulator
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Mobilni lahki odjemalec HP mt41
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Podvojevalnik vrat HP
3005pr USB 3.0

Vse potrebno za vsakodnevno delo s preprosto enotno povezavo. Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0 je naša najboljša
rešitev za t. i. prostore »hot-desking«, saj ni odvisen od računalniškega okolja. Vzpostavite povezavo s spletom, v trenutku
omogočite do šest naprav USB in povečajte storilnost, tako da povežete dodatna zunanja zaslona – vse to prek enega
kabla USB 3.0.

Številka izdelka: H1L08AA

Napajalnik HP 90W Slim
Combo s priključkom USB

Omogočite si delo kjer koli vam najbolj ustreza z napajalnikom HP Slim 90W Combo, ki lahko napaja HP-jev poslovni
računalnik ali računalnik Ultrabook™ v pisarni, na poti ali med poletom.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Torba HP Professional Top
Load

Torba HP Professional Top Load se ponaša s prostornostjo za shranjevanje map in druge dokumentacije poleg
prenosnega računalnika z diagonalo zaslona do 15,6 palca ter vključuje vse, kar potrebujete na delovni dan v pisarni ali
zunaj nje ter na poti po svetu.

Številka izdelka: H4A41AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H4J90AA

HP Touch to Pair Mouse

5-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H6E52AA

HP 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UK744E
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Mobilni lahki odjemalec HP mt41
Opombe k sporočilom
802.11 a/b/g/n/ zahteva ločeno kupljeno brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
WWAN je dodatna funkcija in je zanjo treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija na voljo in dosegljiva na vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na
lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
3 Večjedrno procesiranje, ki ga omogoča tehnologija AMD, je namenjeno izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora aplikacij programske opreme se zmogljivost razlikuje. Sistem številčenja AMD ni merilo za
frekvenco.
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Tehnične specifikacije zanikanja
Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem, ki ga kupite posebej, in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča tehnologija AMD. Večjedrno procesiranje, ki
ga omogoča tehnologija AMD, je namenjeno izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega obsega aplikacij programske opreme, ki so na voljo, bo delovanje sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom in
dvojedrnim procesorjem, različno. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
2 Grafično vezje uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika (RAM) za delovanje grafike. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju videa, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
3 Za shranjevalne pogone, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša.
4 Izbirni DVD-ROM je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
5 Mobilna širokopasovna funkcija je izbirna ali dodatna funkcija in ni na voljo v vseh regijah. Za uporabo mobilne širokopasovne povezave je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte,
ali je funkcija na voljo in dosegljiva na vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
6 802.11 a/b/g/n/ zahteva ločeno kupljeno brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 Izraz »10/100/1000« ali »gigabitni« Ethernet pomeni skladnost s standardom IEEE 802.3ab za gigabitni Ethernet in ne pomeni dejanskih delovnih hitrosti 1 Gb/s. Za hitri prenos potrebujete povezavo s strežnikom
Gigabit Ethernet in omrežno infrastrukturo.
8 Izbirno spletno kamero je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek. Potrebujete dostop do interneta.
9 HP Combo Lock je izbirna funkcija, ki jo je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
10 9-celični akumulator je dodatna funkcija, ki jo je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
11 Konfiguracije z oznako ENERGY STAR so navedene na spletnih mestih HP in na naslovu www.energystar.gov.
12 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
13 Razpoložljivost programske opreme je odvisna od konfiguracije in operacijskega sistema lahkega odjemalca.
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Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja
operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto
http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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