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HP t820 Esnek İnce İstemci
HP’nin en güçlü ince istemcisi,
verimliliği ve performansı artıran
tam özellikli çözümdür. Süper hızlı
bir işlemciden size yanıt vermeye
hazır, sorunsuz bir masaüstü
deneyimi elde edin. Güçlü güvenlik
seçenekleri üstün veri koruma
sağlar. Bir çoklu protokol ortamının
esnekliği sayesinde, uygun
maliyetli, uzaktan BT yönetimini
etkinleştirin ve dağıtımları
basitleştirin. Birden çok monitör
çoklu görev özelliğini zenginleştirir.

Hızlı veya daha hızlı – seçim sizin.
Güç merkezi işleme yeteneğiyle performansı yükseltin. Süper hızlı bir CPU ve mükemmel ve sorunsuz bir grafik
kartıyla daha akıllı ve daha hızlı çalışın.
En zorlu uygulamalar için yeterince hıza sahip güçlü performansa güvenin – Intel® Core™ i5 işlemci hızlandırılmış
grafik oluşturma ve çoklu ortam sağlar.1
İşlerinizi sınıflandırılmış durumda tutun.
İş verilerinizi güvende tutun: fiber NIC, TPM ve Intel® vPro™ teknolojisi gibi güçlü şifreleme ve güvenlik
seçenekleriyle, hassas bilgileri kilitleyin ve uyumluluk standartlarını karşılayın.
Sanallığın çok yönlülüğü.
Bir çoklu protokol ortamıyla BT'ye esneklik avantajı kazandırın. İstemci sanallaştırmanın çok yönlülüğüyle, dağıtımı
ve yönetimi basitleştirin ve sorunsuz bir masaüstü deneyimine olanak tanıyın.
Tümleşik HP Velocity ile kalabalık çalışma ortamlarında ağ bağlantısını ve akışlı uygulamaları hızlandırın. Yüksek
kaliteli performansı korumak için değişen ağ koşullarına yanıt verir.
Citrix, Microsoft, VMware veya HP Remote Graphics Yazılımı'nın desteklendiği çoklu protokol ortamının esnekliği
sayesinde, sorunsuz bir BT deneyimi yaşayacağınıza güvenin.
İş Üretkenliği.
Benzersiz çoklu görev verimliliği. Büyük miktarlarda veriyi ve birden çok uygulamayı sorunsuz şekilde kontrol etmek
için, açık pencereleri yeniden yapılandırmadan yedi monitöre kadar genişletin.
İnce istemciyle kesintisiz çalışın. HP tarafından desteklenen tam bir çözüm oluşturun. Eksiksiz bir HP ekranları,
aksesuarları ve yazılımları setinden seçiminizi yapın.
İşletim giderlerini azaltırken, gerçek tasarruflar elde edin. Daha düşük bir toplam sahip olma maliyetine, daha az
kesinti süresi ve daha az otomatik güncellemeden, azaltılmış donanım ve işletme maliyetlerine kadar çeşitli
katkılarda bulunur.
Yönetilebilirlik.
Yeni yerlerin daha da hızlı hazırlanmasına ve çalıştırılmasına olanak tanıyan HP Easy Tools ile, yapılandırmaları
birleştirmeyi basitleştirin ve dağıtımları hızlandırın.
Uzaktan aygıt yönetimini basitleştirin – BT personelinin kaynaklarından en iyi şekilde yaralanmasını sağlayın.
Donanım ve yazılım yükseltmelerine olan gereksinimin azalmasına yardımcı olmak için, binlerce ince istemci aygıtını
uzaktan kontrol edin.
HP tarafından desteklenir.
Dünya genelinde geçerli 3 yıllık sınırlı garantiyle yatırımınızı koruyun. Hizmet sözleşmelerini standart garantilerin
ötesine genişletmek için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetleri'ni seçin.2

Veri sayfası

HP t820 Esnek İnce İstemci

İşletim Sistemi

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

Tarayıcı

Microsoft Internet Explorer 10 (Windows Embedded 8 Standard içeren modeller için); Microsoft Internet Explorer 9 (Windows Embedded Standard 7P ve
Windows Embedded Standard 7E içeren modeller için)

İşlemciler

Intel® Core™ i5-4570S Intel HD Graphics 4600 ile (2,9 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Bellek

En fazla 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 16 GB; Flash

Grafik

Tümleşik Intel® HD Grafik Kartı; Tümleşik Intel® HD Graphics 4600; AMD Radeon HD 7650A (2 GB - MXM) isteğe bağlı

Ses

Realtek ALC221 codec'li HD ses (tüm bağlantı noktaları stereodur) Birden fazla akış özellikli; Dahili hoparlör

Kablosuz Desteği

Intel Centrino Advanced-N 6205 PCIe mini kart kablosuz ağ bağlantısı (isteğe bağlı)

G/Ç ve çevre birim desteği

4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 mikrofon; 1 kulaklık; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 RJ-45

Bağlanabilirlik

Intel I217LM Gigabit Ağ Bağlantısı

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); RDP özellikli VMware Horizon View; PCoIP özellikli VMware Horizon View
Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır

Genişletme Yuvaları

1 PCIe mini kart; 1 MXM; 1 mSATA

Boyutlar (G x D x Y)

25,2 x 25,4 x 6,6 cm ayak olmadan

Ağırlık

3,1 kg ayak olmadan

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur; Düşük halojen

Güç

135 W %87 verimli, aktif PFC (tümleşik grafik kartı için); 180 W %87 verimli, aktif PFC (ayrı grafik kartı için)

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
5 yıllık ertesi iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir
şekilde değiştirir
Ürün numarası: U0VE1E

Dipnotlar
Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64-bit
bilgisayar işlemleri, Intel 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga seti, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan
çalışmaz (32 bit işlem dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi performans ölçüsüne göre değildir.
2 Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP Care Pack'lerin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz konuma göre değişebilir.
Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için hp.com/go/cpc adresinden ulaşılabilen HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack
Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
1

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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