גיליון נתונים

מחשב HP t620 Flexible Thin Client
חוויית שולחן עבודה עוצמתית וחלקה ,אבטחה מתקדמת ווירטואליזציה מעולה של מחשב לקוח.
קבל חוויית שולחן עבודה עוצמתית וחלקה,
מאפייני אבטחה מתקדמים ווירטואליזציה
מעולה של מחשב לקוח ממחשב HP t620
.Flexible Series Thin Client

קבל גמישות במצבים שבהם אתה זקוק לה.

● התאם אישית את מחשב ה Thin Client-שלך עם כל מה שדרוש לך ,וללא מאפיינים מיותרים .בחר את אפשרויות התצורה ויכולות ההרחבה המתאימות
ביותר לארגונך ,ותוכל להבטיח חוויית משתמש אידאלית.

התאם אישית את ביצועי החומרה והתוכנות לפי דרישותיך המדויקות.

● הגדר את הפריסה שלך באופן שיספק חוויית שולחן עבודה עוצמתית וחלקה עבור משתמשי הקצה בארגונך מבלי לחרוג מהתקציב.

התאם אישית את מאפייני האבטחה כראות עיניך.

● עזור להגן על סביבת מחשבי ה Thin Client-שלך עם פתרונות אבטחה משולבים ואופציונליים לחומרה ולתוכנות ,לרבות HP BIOS :מיושם על-פי
הנחיות ,NISTמערך שבבים  ,TPMתקשורת באמצעות כרטיס  Fiber NICעם סיב אופטי ,ומכסים ויציאות ניתנים לנעילה.

נועד לספק לך שקט נפשי.

● צמצם את קריאות השירות עבור המחשבים השולחניים ואת הצורך לרענן את מערך המוצרים הודות למארז בעיצוב חדש לגמרי ,אשר כולל קירור
פאסיבי מתקדם לתמיכה ללא מאוורר במעבדים עם ליבה מרובעת1.
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●

בחר מתוך מגוון יציאות כדי לתמוך בעסק שלך עכשיו ובעתיד.
בחר את הטכנולוגיה המתאימה לך ביותר—בחר מתוך שני כרטיסי  Wi-Fi NICאופציונליים ,ברמת ארגון ,המותקנים על-ידי היצרן עם אנטנות
פנימיות או כרטיס  HP 100 Mbps Mini PCIe SC Fiber NICאופציונלי משולב.
ספק תמיכה להתקנות של צג דיגיטלי אחד ,שניים או ארבעה צגים דיגיטליים ,או בחר ב VGA-מדור קודם.
בחר במעבד  1AMD GXעם ליבה כפולה או מרובעת ובשילוב כרטיסים גרפיים מקצועיים מסדרת  HDשל  AMDהמתאימים ביותר לצרכיך העסקיים.
בחר בסביבת מערכת ההפעלה המשופרת של  HPהמתאימה באופן מושלם לדרישות הביצועים והתקציב שלך.
קבל קישוריות בחדות גבוהה ,נטולת דאגות עבור שולחנות העבודה והאפליקציות הווירטואליים שלך בעזרת תוכנת הלקוח העדכנית ביותר ואישורים
של  VMware ,Citrixו.Microsoft-
אפשר לצוות ה IT-לבצע את עבודתו ללא דאגות ונהל ופרוס מחשבי  Thin Clientללא כל מאמץ בעזרת .HP Device Manager
שפר את ביצוע הרשת ואת חוויית משתמש הקצה עם תוכנת .HP Velocity
ספק סביבת מחשוב  Thin Clientמאובטחת בעזרת מגוון מאפייני אבטחה של תוכנה וחומרה.
הזמן מוצרים ברחבי העולם בעזרת תצורות מקומיות ותמיכה באמצעות התוכנית  ,Global Seriesהמסייעת להבטיח פריסות עקביות ברחבי העולם.
צמצם את צריכת החשמל .הפחת את העלויות בעזרת עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה בעל אישור ® ENERGY STARובעל דירוג .EPEAT® Gold
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מחשב  HP t620 Flexible Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

דפדפן

 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים של  64סיביות
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7P 64
Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
טכנולוגיית HP Smart Zero Technology 32

) Microsoft Internet Explorer 9עבור דגמים עם ) Microsoft Internet Explorer 10 ;(Windows Embedded Standard 7Eעבור דגמים עם Windows Embedded Standard
) Internet Explorer 10 ;(7Pעבור דגמים עם ) Mozilla Firefox 19 ;(Windows Embedded 8 Standardעבור דגמים עם טכנולוגיות  HP ThinProו(HP Smart Zero -

מעבדים זמינים

1

זיכרון מרבי
אחסון פנימי

מעבד  AMD GX-217GA Dual-Core APUעם כרטיס גרפי  ;(1.65 GHz) AMD Radeon HD 8280Eמעבד  AMD GX-415GA Quad-Core APUעם כרטיס גרפי AMD Radeon HD
(1.5 GHz) 8330E
עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 16 GB 2
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
 ,8 GBעד  ,64 GBזיכרון הבזק MLC

כרטיס גרפי זמין

 AMD Radeon HD 8280Eמשולב;  AMD Radeon HD 8330Eמשולב
)כרטיס גרפי  AMD Radeon HD 8280Eזמין במעבד בעל ליבה כפולה ב 1.65 GHz-בלבד .כרטיס גרפי  AMD Radeon HD 8330Eזמין במעבד בעל ליבה מרובעת ב 1.5 GHz-בלבד.
זמין עם  2יציאות  DisplayPort 1.2מהיצרן ,או עם יציאת  DisplayPort 1.2אחת )פעילה( ויציאת  VGAאחת )יציאה אופציונלית((

תקשורת

 Broadcom 802.11 a/b/g/nעם אנטנות פנימיות כפולות )אופציונלי(;  Broadcom 802.11acעם אנטנות פנימיות כפולות )אופציונלי(
)לא ניתן להתקין מודול  Wi-Fiבו-זמנית עם כרטיס  NICעם סיב אופטי(
 ;10/100/1000 GbEכרטיס ) HP 100 Mbps Mini-PCIe SC Fiber NICאופציונלי(5
)לא ניתן להתקין כרטיס  NICעם סיב אופטי בו-זמנית עם כרטיס (Wi-Fi

שמע

3

רמקול פנימי עם הגברה ,מיני-שקע לאוזניות  1/8אינץ' ,סטריאו מלא  ,24-bitפלט שמע עם קצב דגימה של עד  ,192 kHzמיני-שקע למיקרופון  1/8אינץ'; סטריאו  ;24-bitפלט
שמע עם קצב דגימה של עד  ,192 kHzמחברים לכניסות ויציאות שמע בלוח האחורי.
6,7,8

פרוטוקולים

 VMware® Horizon View™ ;Microsoft RemoteFX (RFX) ;Microsoft RDP ;Citrix® HDX ;Citrix® ICAבאמצעות  VMware® Horizon View™ ;RDPבאמצעות PCoIP
)הפרוטוקולים תלויים במערכת ההפעלה שהותקנה(

יציאות ומחברים

 2יציאות  6 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאה לאוזניות; כניסת מיקרופון; כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  2 ;RJ-45יציאות ) PS/2מקלדת ועכבר(;  2יציאות DisplayPort 1.24
) 2מתוך  6היציאות מסוג  USB 2.0הן פנימיות .יציאה אופציונלית )טורית ,VGA ,או כרטיס ((Fiber SC

משקל

кг 1.36
)מצוין משקל התצורה המינימלית .אפשרויות ותוספים יגדילו את המשקל(.

סביבתי

דל בהלוגן

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור.

התקן קלט

ממדים

מתח

מקלדת  USBתקנית של  ;HPמקלדת  PS/2תקנית של HP
עכבר  USBאופטי של  ;HPעכבר תקני HP PS/2

 24 x 4 x 22ס"מ
)עם מעמד(

 65וואט ,כיבוי אוטומטי חוסך באנרגיה עם חישה אוטומטית עולמית 100-240 ,וולט  50-60 ,ACהרץ ,עמיד בפני נחשולי מתח
10

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®9,12
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מחשב HP t620 Flexible Thin Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
 :HP Care Packהחלפה ביום
העבודה הבא למשך  5שנים

 HPמספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה ,אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק ,למשך  5שנים.
מספר מוצרU7929E :
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מחשב HP t620 Flexible Thin Client
הערות שוליים להעברת הודעות

 1מארז סטנדרטי מציע מעבד  AMD GX-217GA Dual-Core APUב 1.65 GHz-עם כרטיס גרפי  AMD Radeon HD 8280Eאו מעבד  AMD GX-415GA Quad-Core APUב 1.5 GHz-עם כרטיס גרפי  .AMD Radeon HD 8330Eמארז  PLUSזמין עם מעבד
 AMD™ GX-420CA Quad-Core APUב 2.0 GHz-עם כרטיס גרפי  .AMD Radeon HD 8400Eמערכת זו דורשת מערכת הפעלה של  64-bitומוצרי תוכנה של  64-bitהמפיקים את המרב מיכולות העיבוד של  64-bitשל טכנולוגיית  .AMDעיבוד בריבוי
ליבות עם טכנולוגיית  AMDמתוכנן לשיפור הביצועים של מערכת זו .בהתחשב במגוון הרחב של יישומי התוכנה הזמינים ,הביצועים עשויים להשתנות .המספור של  AMDאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1מארז סטנדרטי מציע מעבד  AMD GX-217GA Dual-Core APUב 1.65 GHz-עם כרטיס גרפי  AMD Radeon HD 8280Eאו מעבד  AMD GX-415GA Quad-Core APUב 1.5 GHz-עם כרטיס גרפי  .AMD Radeon HD 8330Eמארז  PLUSזמין עם מעבד
 AMD™ GX-420CA Quad-Core APUב 2.0 GHz-עם כרטיס גרפי  .AMD Radeon HD 8400Eמערכת זו דורשת מערכת הפעלה של  64-bitומוצרי תוכנה של  64-bitהמפיקים את המרב מיכולות העיבוד של  64-bitשל טכנולוגיית  .AMDעיבוד מרובה
ליבות הזמין עם טכנולוגיית  ,AMDמתוכנן לשיפור הביצועים של מערכת זו .בהתחשב במגוון הרחב של יישומי התוכנה הזמינים ,ביצועי מערכת לרבות מערכת הפעלה של  64-bitעשויים להשתנות.
 2מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל ) (RAMלביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות 256 MB .לפחות שמורים לזיכרון גרפיקה.
 3מערך שבבים גרפיים  AMD Radeon HD 8400Eמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות 512 MB .לפחות שמורים לזיכרון גרפיקה .בחלק
מהדגמים ,כרטיס גרפי  AMD FirePro 2270זמין כתוספת המותקנת על-ידי היצרן.
 4יציאות אופציונליות המותקנות על-ידי היצרן ,זמינות בחלק מהתצורות.
 5כרטיס  Fiber NICאופציונלי עם סיב אופטי המותקן על-ידי היצרן ,זמין בחלק מהתצורות.
 Broadcom 802.11a/b/g/n Wi-Fi 6ואנטנות פנימיות זמינים כתוספת המותקנת על-ידי היצרן בדגמים מסוימים.
 Broadcom 802.11ac Wi-Fi 7ואנטנות פנימיות זמינים כתוספת המותקנת על-ידי היצרן בדגמים מסוימים .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים נראים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר
עלול להשפיע על היכולת של מחשב  Thin Clientלקיים תקשורת עם התקני רשת  WLANבתקן  802.11acאחרים.
 8השימוש במודול  Broadcom 802.11 Wi-Fiמחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטית ציבוריות הינה מוגבלת.
 9תצורות מחשבי  Flexible Thin Clientמדגמי  HP t620ו HP t620 PLUS-שעומדות בתקן ® ENERGY STARמזוהות באתרי האינטרנט של  HPובאתר .www.energystar.gov
 10ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 11זמינות התוכנה משתנה בהתאם לקביעת התצורה של מחשב  Thin Clientומערכת ההפעלה.
 12בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/thinclients
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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