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HP t820 fleksibel tynd klient
Smart design. Smartere ydeevne.
HP's kraftigste tynde klienter er den
fuldt funktionelle løsning til at øge
effektiviteten og ydeevnen. Få en
responsiv og problemfri stationær pc
med en superhurtig processor.
Robuste sikkerhedsvalgmuligheder
giver overlegen databeskyttelse. Få
omkostningseffektiv, ekstern it-styring
og lettere installationer ved hjælp af et
fleksibelt multi-protokolsmiljø. Flere
skærme betyder bedre multitasking.

Hurtig eller hurtigere - det er dit valg.

● Sæt skub i ydeevnen med ægte computerkraft. Gør dit arbejde lettere og hurtigere ved at vælge mellem to superhurtige CPU'er
og strålende, problemfri grafik.1
● Få stærk ydeevne og tilstrækkelig hastighed til de mest krævende programmer – Intel® Core™ i5-processoren leverer bedre
grafisk gengivelse og multimedier.2
● Når dine krævende programmer har brug for stærk ydeevne og en problemfri multimedieoplevelse, bør du vælge en Intel®
Pentium®-processor.2

Hold virksomhedsaktiviteter fortrolige.

● Beskyt dine virksomhedsdata – lås fortrolige oplysninger, og overhold lovpligtige krav med robust kryptering og
sikkerhedsfunktioner, deriblandt FIBER-NIC, TPM og Intel® vPro™-teknologi.

Alsidigheden ved det virtuelle.

● Giv it en fordel i form af fleksibilitet med et multi-protokolsmiljø. Gør installation og administration mere enkel, og få en
problemfri oplevelse med din stationære pc med alsidig klientvirtualisering.
● Få en bedre netværksydeevne og slutbrugeroplevelse med HP Velocity-software.
● Få en problemfri it-oplevelse med fleksibelt multi-protokolsmiljø – Citrix, Microsoft, VMware eller HP Remote Graphics Software.

Virksomhedsproduktivitet.

● Fantastisk multi-tasking-effektivitet. Skærmunderstøttelse på erhvervsniveau til op til tre skærme i fuld HD (1920 x 1200) eller
to 30"-skærme (2560 x 1600).4
● Bliv ved med at bruge en tynd klient. Skab en komplet løsning, der understøttes af HP. Vælg mellem et komplet udvalg af
HP-skærme, -tilbehør og -software.
● Opdag reelle besparelser, samtidig med at du nedbringer driftsomkostninger. Mindre nedetid og færre automatiske opdateringer
samt nedsatte hardware- og driftsomkostninger betyder færre ejerskabsudgifter.

Administration.

● Gør det enkelt at konsolidere konfigurationer og fremskynde installationer med HP Easy Tools – en løsning til at få nye
placeringer op at køre endnu hurtigere.
● Gør det lettere at fjernstyre enheden – giv dit it-personale mulighed for at få mest muligt ud af deres ressourcer. Fjernstyr
tusindvis af tynde klientenheder, og reducer behovet for hardware- og softwarevedligeholdelse og opgraderinger.

Understøttes af HP.

● Vælg en tjeneste blandt HP Care Pack Services, og få mere sikkerhed, end din standardgaranti kan tilbyde. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/lookuptool.3
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HP t820 fleksibel tynd klient Tabel over specifikationer

OS

Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64

Browser

Microsoft Internet Explorer 10 (til modeller med Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7P eller Windows Embedded Standard 7E)

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-4770MS med Intel HD-grafikkort 4600 (3,1 GHz, op til 3,9 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™
i5-4570S med Intel HD-grafikkort 4600 (2,9 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Pentium® G3240 med Intel
HD Graphics (3,1 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3220 med Intel HD-grafikkort (3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Maksimal RAM

Op til 16 GB DDR3-1600 SDRAM

Internt lager

16 GB, op til 32 GB, MLC Flash-hukommelse

Tilgængelige grafikkort

Integreret Intel® HD-grafik; Integreret Intel ® HD Graphics 4600; AMD Radeon HD 7650A (2 GB - MXM) valgfri

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC221-codec (alle stik er stereo-stik); Understøtter multi-streaming; Intern højttaler

Kommunikation

Intel Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n PCIe-minikort med trådløs netværksforbindelse (tilbehør)
Intel I217LM Gigabit Ethernet-netværksforbindelse
(Der kræves enten integreret eller trådløs netværksforbindelse til understøttelse af Intel vPro Technology-egenskaberne.)

Protokoller

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ via RDP; VMware® Horizon View™ via PCoIP
(Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)

Porte og stik

4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 mikrofon; 1 hovedtelefon; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 RJ-45
(Ved konfiguration med Intel® Pentium®-processor er kun to af de tilgængelige videoudgangsporte aktive)

Mål

25,2 x 25,4 x 6,6 cm
(uden fod)

Vægt

3,1 kg
(uden fod)

Strøm

135 W 87 % effektivitetsgrad, aktiv PFC (til integrerede grafikkort); 180 W 87 % effektivitetsgrad, aktiv PFC (til lydløse grafikkort)

Miljømæssigt

Lav halogen

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer2

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP USB SmartCard
CCID-tastatur

Tilføj ekstra sikkerhed ved stedet for dataindtastning med HP USB SmartCard-CCID-tastaturet, der omfatter en integreret
Smart Card-læser, som er med til at forenkle adgangsprocedurer og forhindre uautoriseret adgang til dine pc'er og
netværk.

Produktnummer: E6D77AA

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en stationær og ultraslank HP-pc i
8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24" (43,18 til 60,96 cm) LCD-skærme (se kompatibilitetslisten i
specifikationerne) med VESA-standardmonteringskonsoller.

Produktnummer: E8H16AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

5 år med ombytning næste
hverdag

HP sørger i 5 år for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan
løses via fjernsupport.
Produktnummer: U0VE1E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA

Dataark

HP t820 fleksibel tynd klient
Fodnoter i beskeder
HP t820-platform leveres med Intel® Core™ i5-processor; du kan kontakte HP's kundeansvarlige og høre mere om tilgængeligheden af Intel® Pentium®-processorer.
Multicore er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit på Intel®-arkitektur kræver et
computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der
understøtter Intel 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Tjenesteniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
4 HP t820 Flexible Thin Client er udviklet til at understøtte op til tre skærme samtidig ved konfiguration med en Intel Core i5 CPU og ved brug af indbygget Intel® HD 4600-grafikkort-kort med 1 x VGA- og 2 x
DisplayPort-stik.
1
2

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1
2

Om software er tilgængelig, afhænger af din tynde klients konfiguration og operativsystem.
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
4AA4-9634DAE, Februar 2015

