Karta produktu

Terminal HP t620 PLUS Flexible Thin Client
Wydajny i bezproblemowy komputer biurkowy o zwiększonym poziomie zabezpieczeń i
rozszerzonych opcjach wirtualizacji.
Wydajny i bezproblemowy komputer
biurkowy o zwiększonym poziomie
zabezpieczeń i rozszerzonych opcjach
wirtualizacji — HP t620 PLUS Thin
Client z serii Flexible.

Elastyczność wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.

● Dostosuj klienta Thin do swoich potrzeb. Wybierz opcje konfiguracji i możliwości rozbudowy, które najlepiej spełnią Twoje
potrzeby biznesowe i zapewnij satysfakcję i łatwość obsługi przez użytkowników końcowych.

Dostosuj wydajność swojego sprzętu i oprogramowania do swoich wymogów.

● Konfiguracja zapewnia wydajny i bezproblemowy komputer biurkowych dla użytkowników końcowych bez przekraczania
budżetu.

Dostosuj zabezpieczenia do swoich potrzeb.

● Pomóż chronić środowisko terminali thin client dzięki zintegrowanym i opcjonalnym zabezpieczeniom sprzętu i
oprogramowania, obejmującym: system HP BIOS zainstalowany zgodnie z wytycznymi NIST, chipset TPM, kartę sieciową Fiber
oraz osłony i porty z możliwością zablokowania.

Rozwiązanie, które zapewnia poczucie pewności.

● Mniejsza liczba kontaktów z serwisem i konieczności odświeżania produktów dzięki kompletnie nowemu projektowi obudowy,
który obejmuje system pasywnego chłodzenia obsługującego 4-rdzeniowe procesory niewymagające wentylatorów.1
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Terminal HP t620 PLUS Flexible Thin Client Tabela specyfikacji

Dostępny system operacyjny

Windows 10 IoT Enterprise dla terminali Thin Client 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7P 64
Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
Technologia HP Smart Zero 32

Przeglądarka

Internet Explorer 9 (dla modeli z systemem Windows Embedded Standard 7E); Internet Explorer 10 (dla modeli z systemem Windows Embedded Standard
7P); Internet Explorer 10 (dla modeli z systemem Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 19 (dla modeli z rozwiązaniami HP Thin Pro i HP Smart
Zero Technology)

Dostępne procesory1

4-rdzeniowy procesor AMD GX-420CA APU z kartą graficzną AMD Radeon HD 8400E (2 GHz)

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 16 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM 2
Informacje o standardowej pamięci: Szybkość transmisji do 1600 mln transferów/s
Wewnętrzna pamięć masowa

8 GB, Maksymalnie 64 GB, Pamięć flash MLC flash

Dostępna karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon HD 8400E; AMD FirePro 2270 (opcja)3
(Opcja AMD FirePro 2270 obejmuje adapter 2 x DVI-I. Adapter 2 x DisplayPort 1.2 dostępny na rynku części zamiennych.)

Karta dźwiękowa

Wewnętrzny głośnik ze wzmacniaczem, wejście słuchawkowe mini-jack 1/8 cala, pełny, 24-bitowy dźwięk stereofoniczny, maks. częstotliwość
próbkowania 192 kHz, wejście mikrofonowe mini-jack 1/8 cala; 24-bitowy dźwięk stereofoniczny; maks. częstotliwość próbkowania 192 kHz, wejście i
wyjście sygnałowe audio na panelu tylnym.

Komunikacja

Karta sieciowa Broadcom 802.11 a/b/g/n z podwójnymi wewnętrznymi antenami (opcja); Karta sieciowa Broadcom 802.11ac z podwójnymi wewnętrznymi
antenami (opcja)6,7,8
(Moduł Wi-Fi nie może być zainstalowany razem z kartą sieciową Fiber)
10/100/1000 GbE; Karta sieciowa HP 100 Mb/s Mini-PCIe SC Fiber (opcjonalnie)5
(Karta sieciowa Fiber nie może być zainstalowana razem z kartą Wi-Fi)

Protokoły

Citrix® ICA; Citrix® HDX; RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ przez RDP; VMware® Horizon View™ przez PCoIP
(Protokoły są zależne od zainstalowanego systemu operacyjnego)

Urządzenie wejściowe

Standardowa klawiatura USB HP; Standardowa klawiatura PS/2
Mysz optyczna USB HP; Mysz standardowa HP PS/2

Porty i złącza

2 porty USB 3.0; 6 portów USB 2.0; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 port RJ-45; 2 porty PS/2
(klawiatura i mysz); 1 port równoległy; 1 port szeregowy; 2 porty DisplayPort 1.24
(2 z 6 portów USB 2.0 są wewnętrzne. 1 opcjonalny port (szeregowy, VGA lub Fiber SC))

Wymiary

22 x 6,5 x 24 cm
(z podstawą)

Waga

2,04 kg
(Podano minimalną wagę konfiguracji. Opcje i dodatki spowodują zwiększenie wagi.)

Zasilanie

85 W, dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, 100–240 V (prąd przemienny), 50–60 Hz, funkcja oszczędzania energii przez automatyczne
wyłączanie oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu10

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT®9,12

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Klawiatura HP USB
SmartCard CCID

Dodatkowy poziom zabezpieczeń przy wprowadzaniu danych dzięki klawiaturze HP USB SmartCard CCID z wbudowanym
czytnikiem kart inteligentnych, która ułatwia procedury logowania i zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do
komputerów i sieci.

Oznaczenie produktu: E6D77AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Oznaczenie produktu: EM870AA

Pakiet HP Care: 5 lat,
wymiana w następnym dniu
roboczym

Przez okres 5 lat firma HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można
rozwiązać zdalnie.
Oznaczenie produktu: U7929E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Terminal HP t620 PLUS Flexible Thin Client
Przypisy dotyczące wiadomości
Standardowa obudowa jest wyposażona w 2-rdzeniowy procesor AMD GX-217GA APU 1,65 GHz i kartę graficzną AMD Radeon HD 8280E lub 4-rdzeniowy procesor AMD GX-415GA APU 1,5 GHz z kartą graficzną AMD
Radeon HD 8330E. Dostępna jest również obudowa PLUS z 4-rdzeniowym procesorem AMD™ GX-420CA APU 2,0 GHz i kartą graficzną AMD Radeon HD 8400E. Wykorzystanie możliwości przetwarzania 64-bitowego i
technologii AMD wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego oraz 64-bitowych aplikacji. Wielordzeniowe procesory z technologią AMD zaprojektowano pod kątem zwiększenia wydajności systemu. Wobec szerokiej
gamy dostępnych aplikacji wydajność może być różna. Numeracja AMD nie oznacza pomiaru częstotliwości zegara.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Standardowa obudowa jest wyposażona w 2-rdzeniowy procesor AMD GX-217GA APU 1,65 GHz i kartę graficzną AMD Radeon HD 8280E lub 4-rdzeniowy procesor AMD GX-415GA APU 1,5 GHz z kartą graficzną AMD
Radeon HD 8330E. Dostępna jest również obudowa PLUS z 4-rdzeniowym procesorem AMD™ GX-420CA APU 2,0 GHz i kartą graficzną AMD Radeon HD 8400E. Wykorzystanie możliwości przetwarzania 64-bitowego i
technologii AMD wymaga 64-bitowego systemu operacyjnego oraz 64-bitowych aplikacji. Wielordzeniowe procesory z technologią AMD zaprojektowano pod kątem zwiększenia wydajności systemu. Wobec szerokiej
gamy dostępnych aplikacji wydajność z 64-bitowym systemem operacyjnym może być różna.
2 Karta graficzna wykorzystuje część ogólnej pamięci systemowej do przetwarzania grafiki. Dedykowana pamięć systemowa do przetwarzania grafiki nie jest dostępna dla innych programów. Min. 256 MB pamięci jest
zarezerwowane do przetwarzania grafiki.
3 Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon HD 8400E wykorzystuje część ogólnej pamięci systemowej do przetwarzania grafiki. Dedykowana pamięć systemowa do przetwarzania grafiki nie jest dostępna dla innych
programów. Min. 512 MB pamięci jest zarezerwowane do przetwarzania grafiki. Karta graficzna AMD FirePro 2270 jest dostępna jako opcja zainstalowana fabrycznie w niektórych modelach.
4 W niektórych konfiguracjach dostępne są fabrycznie zainstalowane, opcjonalne porty.
5 W niektórych konfiguracjach dostępna jest fabrycznie zainstalowana, opcjonalna karta sieciowa Fiber.
6 W niektórych modelach dostępna jest zainstalowana fabrycznie, opcjonalna karta sieciowa Wi-Fi Broadcom 802.11a/b/g/n z wewnętrznymi antenami.
7 W niektórych modelach dostępna jest zainstalowana fabrycznie, opcjonalna karta sieciowa Wi-Fi Broadcom 802.11ac z wewnętrznymi antenami. Specyfikacje standardu WLAN 802.11ac mają charakter próbny i nie są
ostateczne. W przypadku różnic ostatecznych specyfikacji w porównaniu do specyfikacji próbnych możliwości połączenia klienta typu Thin z innymi urządzeniami 802.11ac WLAN mogą się różnić.
8 Moduł Wi-Fi Broadcom 802.11 wymaga bezprzewodowego punktu dostępowego oraz dostępu do Internetu. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
9 Konfiguracje klientów Thin HP t620 i HP t620 PLUS Flexible z certyfikatem ENERGY STAR® podano w witrynach internetowych HP oraz pod adresem www.energystar.gov.
10 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
11 Dostępność oprogramowania zależy od konfiguracji terminala i systemu operacyjnego.
12 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Certyfikat EPEAT różni się w zależności od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatu według krajów są dostępne pod adresem www.epeat.net.
1

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/thinclients
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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