Podatkovni list

Lahki odjemalci HP t820 Flexible
Pametna oblika. Boljše delovanje.
HP-jev najzmogljivejši lahki odjemalec
je rešitev z vsemi funkcijami, ki bo
povečala učinkovitost in zmogljivost.
Izjemno hiter procesor omogoča
odzivno, tekočo namizno izkušnjo.
Zanesljive varnostne možnosti
ponujajo izjemno varnost podatkov.
Omogočite stroškovno učinkovito
upravljanje IT na daljavo in
poenostavite uvajanje s prožnostjo
večprotokolnega okolja. Več
monitorjev razširja večopravilnost.

Hitro ali hitreje – izbira je vaša.

● Pospešite zmogljivost z močno obdelavo. Izbirate lahko med dvema izjemno hitrima osrednjima procesnima enotama, kar vam
skupaj z odlično grafično kartico omogoča še bolj tekoče in hitrejše delo.1
● Računate lahko na veliko zmogljivost, ki zadostuje za najzahtevnejše aplikacije – procesor Intel® Core™ i5 zagotavlja pospešeno
grafiko in večpredstavnost.2
● Za zahtevne aplikacije, za katere so potrebne visoka zmogljivost in brezhibne večpredstavnostne funkcije, izberite procesor Intel®
Pentium®.2

V podjetju poskrbite za klasifikacijo.

● Poskrbite za varnost poslovnih podatkov – zaklenite občutljive informacije in zadovoljite standardom skladnosti s predpisi z
zanesljivim šifriranjem in varnostnimi možnostmi, vključno s tehnologijo optičnega NIC, TPM in Intel® vPro™.

Raznovrstnost virtualnega.

● Okolje IT lahko izboljšate s prednostmi, ki jih ponuja večprotokolno okolje. Poenostavite razvoj in upravljanje ter omogočite
celovito namizno izkušnjo z raznovrstnostjo virtualizacije odjemalca.
● Izboljšajte delovanje omrežja in izkušnjo končnega uporabnika s programsko opremo HP Velocity.
● Računate lahko na celovito izkušnjo IT s prožnostjo večprotokolnega okolja – Citrix, Microsoft, VMware ali HP Remote Graphics
Software.

Poslovna storilnost.

● Izjemna učinkovitost večopravilnosti. Vrhunska podpora za do tri zaslone s polno visoko ločljivostjo (1920 x 1200) ali dva zaslona
z diagonalo 30 palcev (2560 x 1600).4
● Ne prenehajte z uporabo lahkega odjemalca. Ustvarite celotno rešitev, ki jo podpira HP. Izbirate lahko v obsežni zbirki HP-jevih
monitorjev, pripomočkov in programske opreme.
● Poskrbite za dejanske prihranke, medtem ko zmanjšate stroške delovanja. Krajši čas nedelovanja in manj samodejnih
posodobitev, ki zmanjšujejo stroške strojne opreme in delovanja, prispeva k manjšemu strošku lastništva.

Upravljanje.

● Poenostavite združevanje konfiguracij in pospešite uvajanje z rešitvijo HP Easy Tools, ki omogoča še hitrejšo pripravo novih lokacij
za delo.
● Poenostavite upravljanje naprav na daljavo – osebju IT omogočite, da v čim večji meri izkorišča svoje vire. Na daljavo nadzirajte
več tisoč lahkih odjemalcev, s čimer boste zmanjšali potrebo po vzdrževanju in nadgradnjah strojne in programske opreme.

Podpora HP-ja.

● Izbirajte med storitvami HP Care Pack za podaljšanje zaščite na daljši rok, kot je naveden v standardni garanciji. Za več
podrobnosti obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/lookuptool.3
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Lahki odjemalci HP t820 Flexible Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

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

Brskalnik

Microsoft Internet Explorer 10 (za modele s sistemom Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7P ali Windows Embedded Standard
7E)

Razpoložljivi procesorji

Intel® Core™ i7-4770S z grafično kartico Intel HD 4600 (3,1 GHz, do 3,9 GHz s tehnologijo Intel Turbo Boost, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™
i5-4570S z grafično kartico Intel HD 4600 (2,9 GHz, do 3,6 GHz s tehnologijo Intel Turbo Boost, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Pentium® G3240 z
grafično kartico Intel HD (3,1 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® G3220 z grafično kartico Intel HD (3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB DDR3-1600 SDRAM

Notranji pomnilnik

16 GB, največ 32 GB, Pomnilnik MLC flash

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafična kartica Intel® HD; Vgrajena grafična kartica Intel® HD 4600; izbirni AMD Radeon HD 7650A (2 GB – MXM)

Zvočna kartica

Zvok HD s kodekom Realtek ALC221 (vsa vrata so stereo); Možnost množičnega pretakanja; Vgrajen zvočnik

Komunikacije

Brezžična omrežna povezava Intel Centrino Advanced-N 6205 802.11a/b/g/n mini PCIe (dodatno)
Omrežni vmesnik Intel I217LM Gigabit Ethernet
(Za podporo funkcijam tehnologije Intel vPro Technology potrebujete vgrajeno ali brezžično omrežno povezavo.)

Protokoli

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ prek protokola RDP; VMware® Horizon View™ prek protokola
PCoIP
(Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)

Vrata in priključki

4 vrata USB 3.0; 6 vrat USB 2.0; 2 vrata PS/2; 1 vrata VGA; 2 vrata DisplayPort; 1 mikrofon; 1 slušalke; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 priključek RJ-45;
(Ko ga konfigurirate s procesorjem Intel® Pentium®, sta med razpoložljivimi video izhodi aktivna samo dva)

Mere

25,2 x 25,4 x 6,6 cm
(brez stojala)

Teža

3,1 kg
(brez stojala)

Napajanje

135 vatni 87 % učinkovit aktivni PFC (za vgrajeno grafiko); 180 vatni 87 % učinkovit aktivni PFC (za diskretno grafiko)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®2

Garancija

3-letna omejena garancija za dele in delo. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.
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Lahki odjemalci HP t820 Flexible
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tipkovnica HP USB CCID s
pametno kartico

Dodajte še eno raven varnosti pri vnosu podatkov s tipkovnico HP USB SmartCard CCID Keyboard, ki vključuje integriran
bralnik pametnih kartic, s katerim poenostavite postopke dostopa in preprečite nepooblaščen dostop do svojega
osebnega računalnika in omrežij.

Številka izdelka: E6D77AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za izredno tanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro
ali serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo (43,18–60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se
morali odrekati zmogljivosti ali storilnosti.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

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

5-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

HP 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U0VE1E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: E8H16AA

Številka izdelka: H4D73AA
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Lahki odjemalci HP t820 Flexible
Opombe k sporočilom
Platformi HP t820 je priložen procesor Intel® Core™ i5; za podatke o razpoložljivosti procesorja Intel® Pentium® se obrnite na upravitelja računov HP.
Tehnologija Multicore je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na
arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u,
ki ne podpira arhitekture Intel 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na trenutno lokacijo uporabe. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.
Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite www.hp.com/go/cpc.
4 HP-jev prilagodljivi lahki odjemalec t820 Flexible Thin Client je tovarniško opremljen za istočasno podporo do treh zaslonov, če je konfiguriran z osrednjo procesno enoto Intel Core i5 ter uporablja vgrajeno grafično
kartico Intel® HD 4600 z 1 vrati VGA in 2 priključkoma DisplayPort.
1
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Razpoložljivost programske opreme je odvisna od konfiguracije in operacijskega sistema lahkega odjemalca.
Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.

Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. 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
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