Adatlap

HP t820 rugalmas vékony kliens
Intelligens kialakítás. Intelligensebb teljesítmény.
A HP legerősebb vékonykliens eszköze
teljes körű megoldás, amely nagyobb
hatékonyságot és teljesítményt
biztosít. A rendkívül gyors processzor
rövid válaszidejű, gördülékeny asztali
élményt garantál. A hatékony
biztonsági beállítások kiemelkedő
adatvédelmet biztosítanak. A
többprotokollos környezet
rugalmassága költséghatékony távoli
informatikai felügyeletet és
egyszerűbb telepítést tesz lehetővé.
Az egyidejűleg használható több
monitorral bővítheti a többfeladatos
munkavégzést.

Gyors vagy még gyorsabb – Ön választhat.

● A nagy teljesítményű feldolgozás nagyobb termelékenységet biztosít. A két választható, rendkívül gyors processzor és a kiváló,
állandó grafikus teljesítmény gyors és zökkenőmentes munkavégzést tesz lehetővé.1
● Az Intel® Core™ i5 processzor gyorsított grafikus megjelenítést és multimédiát biztosít, így még a legnagyobb igényű
alkalmazások számára is megbízható teljesítményt nyújt.2
● Az Intel® Pentium® processzor megbízható teljesítményt és zökkenőmentes multimédiás élményt biztosít a legnagyobb igényű
alkalmazások futtatásához.2

Védje meg vállalkozása adatait.

● Biztosítson védelmet adatai számára: a hatékony titkosítási és biztonsági beállítások, például az üvegszálas NIC, a TPM és az
Intel® vPro™ technológia használatával zárolhatja a bizalmas természetű információkat, illetve biztosíthatja a szabványoknak
való megfelelőséget.

Virtuális sokoldalúság.

● A többprotokollos környezettel rugalmassá teheti az informatikai részleget. Az ügyfél-virtualizáció által nyújtott sokoldalúsággal
egyszerűbbé teheti a telepítést és a kezelést, illetve zökkenőmentes asztali számítógépes élményt biztosíthat.
● A HP Velocity szoftver segítségével javíthatja a hálózati teljesítményt és a végfelhasználói élményt.
● Zökkenőmentes informatikai élményt biztosíthat vállalkozása számára a többprotokollos környezet rugalmasságával (Citrix,
Microsoft, VMware vagy HP Remote Graphics Software).

Üzleti termelékenység.

● Több feladat egyidejű, hatékony végrehajtása. Nagyvállalati szintű monitortámogatás akár három Full HD felbontású monitor
(1920 x 1200), vagy két 30 hüvelyk képátlójú monitor (2560 x 1600) esetében.4
● Ne álljon meg a vékonykliensnél. Hozzon létre teljes körű megoldást a HP támogatásával. A HP kijelzőinek, tartozékainak és
szoftverinek széles választékából válogathat.
● Valódi megtakarításokat érhet el az üzemeltetési költségek csökkentése mellett. A rövidebb állásidő, a kevesebb automatikus
frissítés, valamint az alacsonyabb hardver- és üzemeltetési költségek mind hozzájárulnak a teljes tulajdonlási költség
csökkenéséhez.

Kezelhetőség.

● Egyszerűbbé teheti a konfigurációk egységesítését és felgyorsíthatja a telepítéseket a HP Easy Tools megoldással, amellyel még
gyorsabban üzembe helyezheti az új rendszereket.
● Egyszerűbbé teheti a távoli eszközök kezelését, és lehetővé teheti az informatikai szakemberek számára az erőforrásaik
maximális kihasználását. Akár több ezer vékonykliens eszköz távoli vezérlésével csökkentheti a hardver- és
szoftverkarbantartás, illetve -frissítés szükségességét.

A HP támogatásával.

● A HP Care Pack szolgáltatások igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.
További információk: http://www.hp.com/go/lookuptool.3
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HP t820 rugalmas vékony kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

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

Böngésző

Microsoft Internet Explorer 10 (Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7P vagy Windows Embedded Standard 7E rendszert futtató
modellekhez)

Elérhető processzorok

Intel® Core™ i7-4770S Intel HD Graphics 4600 grafikus vezérlővel (3,1 GHz, Intel Turbo Boost technológiával akár 3,9 GHz, 8 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel®
Core™ i5-4570S Intel HD Graphics 4600 grafikus vezérlővel (2,9 GHz, Intel Turbo Boost technológiával akár 3,6 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel®
Pentium® G3240 Intel HD grafikus vezérlővel (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® G3220 Intel HD grafikus vezérlővel (3 GHz, 3 MB
gyorsítótár, 2 mag)

Legnagyobb memória

Legfeljebb 16 GB DDR3-1600 SDRAM

Belső tárolás

16 GB, legfeljebb 32 GB, MLC flash memória

Elérhető grafikus kártya

Integrált Intel® HD Graphics grafikus vezérlő; Integrált Intel® HD Graphics 4600 grafikus vezérlő; AMD Radeon HD 7650A (2 GB – MXM) opcionális

Hangeszközök

HD audio Realtek ALC221 kodekkel (minden port sztereó); Többcsatornás hangzás; Beépített hangszóró

Kommunikáció

Intel Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n PCIe mini kártyás vezeték nélküli hálózati kapcsolat (opcionális)
Intel I217LM Gigabit Ethernet hálózati csatlakozó
(Az Intel vPro technológia funkcióinak támogatásához integrált vagy vezeték nélküli kapcsolat szükséges.)

Protokollok

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ RDP protokollon keresztül; VMware® Horizon View™ PCoIP
protokollon keresztül
(A protokollok a telepített operációs rendszertől függnek)

Portok és csatlakozók

4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 mikrofon; 1 fejhallgató; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 RJ-45
(Intel® Pentium® processzor esetén az elérhető videokimeneti csatlakozók közül csak kettő aktív)

Méretek

25,2 x 25,4 x 6,6 cm
(talp nélkül)

Súly

3,1 kg
(talp nélkül)

Áramellátás

135 W-os, 87%-os hatásfokú, aktív PFC (integrált grafikus vezérlők); 180 W-os, 87%-os hatásfokú, aktív PFC (különálló grafikus vezérlők)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® besorolású konfigurációk érhetők el2

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A használati feltételek országonként eltérőek.
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HP t820 rugalmas vékony kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP USB SmartCard CCID
billentyűzet

Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált
intelligenskártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való
illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

Termékszám: E6D77AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP integrált munkaközpontállvánnyal növelheti a termelékenység és a teljesítmény csökkentése nélkül növelheti az
korlátozott mennyiségű asztali területet. A szabványos VESA-rögzítőkeretben egy HP Compaq 6005 Pro vagy egy
8000-es sorozatú HP ultravékony asztali számítógép, illetve egy HP vékonykliensnek és a legtöbb HP 17–24 hüvelyk
(43,18–60,96 cm) képátlójú LCD monitor elhelyezhető (a kompatibilitást ellenőrizheti a rövid termékleírásban).

Termékszám: E8H16AA

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

5 év, következő munkanapi
csere

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt, 5
éves időtartamon belül.
Termékszám: U0VE1E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: H4D73AA
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HP t820 rugalmas vékony kliens
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A

HP t820 platform gyári felszereltsége magában foglalja az Intel® Core™ i5 processzort is; Az Intel® Pentium® processzor elérhetőségével kapcsolatban keresse fel a HP-fiókkezelőt.
többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúrán
alapuló 64 bites számítástechnikai rendszerek működéséhez az Intel 64 architektúrával kompatibilis processzorral, lapkakészlettel, BIOS és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és alkalmazásokkal felszerelt
számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel 64 architektúrával kompatibilis BIOS. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól
függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
3A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.
4A HP t820 rugalmas vékonykliens gyári felszereltsége – Intel Core i5 processzor használata esetén – alkalmas három monitor egyidejű csatlakoztatásának támogatására, valamint az 1 db VGA- és 2 db
DisplayPort-csatlakozóval rendelkező beépített Intel® HD 4600 grafikus kártya használatára.
2A

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Az

elérhető szoftverek a vékony ügyfél konfigurációjától és az operációs rendszertől függően változnak.
minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

2EPEAT®

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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