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HP t820 fleksibel tynnklient
Smart design. Smartere ytelse.
HPs kraftigste tynnklient er den
komplette løsningen for å øke
effektivitet og ytelse. Få en responsiv
og problemfri stasjonær opplevelse
fra en superrask prosessor. Robuste
sikkerhetsalternativer sørger for
overlegen databeskyttelse. Aktiver
kostnadseffektiv, ekstern
IT-administrasjon – og forenkle
distribusjoner – med fleksibiliteten i et
miljø med flere protokoller. Flere
skjermer utvider fleroppgavekjøring.

Rask eller raskere – det er ditt valg!

● Gi ytelsen et løft med kraftstasjonsbehandling. Arbeid jevnere og raskere med valg mellom to superraske CPUer – Og strålende,
sømløs grafikk.1
● Stol på kraftig ytelse som er rask nok for de mest krevende programmene – Intel® Core™ i5-prosessoren leverer akselerert
grafikkgjengivelse og multimedia.2
● Når krevende programmer trenger sterk ytelse og en sømløs multimedieopplevelse bør du velge Intel® Pentium®-prosessoren.2

Sørg for at forretningene er klassifiserte.

● Sørg for at bedriftens data er trygge – lås ned sensitiv informasjon og møt samsvarsstandarder med robust kryptering og
sikkerhetsalternativer, inkludert fiber-NIC, TPM og Intel® vPro™-teknologi.

Den virtuelle allsidigheten.

● Gi IT fordelen ved fleksibiliteten i et miljø med flere protokoller. Forenkle distribusjon og administrasjon – og aktiver en sømløs
stasjonær opplevelse – med allsidigheten i klientvirtualisering.
● Få forbedrtet nettverksytelse og sluttbrukererfaring med HP Velocity-programvare.
● Stol på en sømløs IT-opplevelse med fleksibiliteten i et miljø med flere protokoller – Citrix, Microsoft, VMware eller HP Remote
Graphics Software.

Forretningsproduktivitet.

● Enestående fleroppgaveeffektivitet. Støtter Enterprise-klasse skjermer med opptil tre full HD-skjermer (1920 x 1200) eller to
skjermer på 30-tommer diagonalt (2560 x 1600).4
● Ikke stopp med tynnklienten. Opprett en komplett løsning som støttes av HP. Velg fra et fullt utvalg av skjermer, tilbehør og
programvare fra HP.
● Realiser reelle besparelser samtidig som driftskostnader reduseres. Fra mindre nedetid og færre automatiske oppdateringer til
reduserte maskinvare- og driftskostnader – det gir lavere totale eierkostnader.

Administrerbarhet.

● Gjør det enkelt å konsolidere konfigurasjoner og fremskynde distribusjoner med HP Easy Tools – løsningen som får nye steder
opp og i drift enda raskere.
● Forenkle administrasjon av eksterne enheter – sett IT-staben i stand til å utnytte ressursene sine fullt ut. Fjernstyr tusenvis av
tynnklientenheter for å redusere behovet for maskin- og programvarevedlikehold og oppgraderinger.

Støttet av HP.

● Velg fra HP Care Pack-tjenester for å utvide beskyttelsen utover standardgarantiene. Du finner mer informasjon på
http://www.hp.com/go/lookuptool.3
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HP t820 fleksibel tynnklient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

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

Nettleser

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

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Core™ i7-4770S med Intel HD Graphics 4600 (3,1 GHz, opptil 3,9 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™
i5-4570S med Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, opptil 3,6 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Pentium® G3240 med Intel
HD Graphics (3,1 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3220 med Intel HD Graphics (3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner)

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR3-1600 SDRAM

Internt lager

16 GB, inntil 32 GB , MLC Flash-minne

Tilgjengelig grafikk

Integrert Intel® HD-grafikk; Integrert Intel® HD Graphics 4600; AMD Radeon HD 7650A (2 GB - MXM) som tillegg

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC221-kodek (alle porter er stereo); Støtte for multi-streaming; Intern høyttaler

Kommunikasjon

Intel Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n PCIe minikort trådløs nettverkstilkobling (tillegg)
Intel I217LM Gigabit Ethernet-nettverkstilkobling
(Den integrerte eller trådløse nettverkstilkoblingen er nødvendig for å støtte funksjonene i Intel vPro-teknologien.)

Protokoller

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ gjennom RDP; VMware® Horizon View™ gjennom PCoIP
(Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)

Porter og kontakter

4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 mikrofoner; 1 hodetelefon; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 RJ-45
(Når konfigurert med en Intel® Pentium®-prosessor vil kun to av de tilgjengelige videoutgangene være aktive)

Mål

25,2 x 25,4 x 6,6 cm
(uten fot)

Vekt

3,1 kg
(uten fot)

Strøm

135 W 87 % effektiv, aktiv PFC (for integrert grafikk); 180 W 87 % effektiv, aktiv PFC (for diskret grafikk)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig2

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP USB SmartCard
CCID-tastatur

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en
integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste diagonale LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer
(43,18 til 60,96 cm) (se kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med standard VESA-monteringsbraketter.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

5 års utskifting neste
virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan
fjernløses, i 5 år.
Produktnummer: U0VE1E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: E6D77AA

Produktnummer: E8H16AA

Produktnummer: H4D73AA
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Fotnoter
HP t820-platformen leveres med Intel® Core™ i5-prosessor inkludert; kontakt HP-kundeansvarlig angående tilgjengeligheten av Intel® Pentium®- prosessor.
Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. 64-bits databehandling med
Intel®-arkitektur krever et datamaskinsystem med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits
behandling) uten en BIOS som er klar for Intel 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt
begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.
4 HP t820 Flexible Thin Client er fabrikkutstyrt for samtidig støtte av opptil tre skjermer når den er konfigurert med en Intel Core i5 CPU og bruker det innebygde Intel® HD 4600 grafikkortet med 1 x VGA- og 2 x
DisplayPort-kontakter.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Programvaretilgjengelighet varierer avhengig av tynnklientkonfigurasjon og operativsystem.
EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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