Veri sayfası

HP t620 Esnek İnce İstemci
Güçlü ve sorunsuz masaüstü deneyimi, gelişmiş güvenlik ve üstün istemci sanallaştırma.
HP t620 Esnek Seri İnce İstemci'den
güçlü ve sorunsuz bir masaüstü
deneyimi, gelişmiş güvenlik özellikleri
ve üstün istemci sanallaştırma
yeteneği elde edin.

Gereksinim duyduğunuz yerde esneklikten yararlanın.

● İnce istemcinizin yapılandırmasına gereksinim duyduğunuz her şeyi ekleyin ve gereksinim duymadığınız hiçbir şey eklemeyin.
İşinize en uygun yapılandırma seçeneklerini ve genişletme yeteneklerini seçin ve ideal bir son kullanıcı deneyimi elde edilmesine
yardımcı olun.

Donanım ve yazılım performansınızı tam olarak gereksinimlerinize uyarlayın.

● Bütçenizi aşmadan son kullanıcılarınıza güçlü ve sorunsuz bir masaüstü deneyimi sağlayacak şekilde dağıtımınızı yapılandırın.

Güvenliği istediğiniz gibi özelleştirin.

● Aşağıdakiler dahil, tümleşik ve isteğe bağlı donanım ve yazılım güvenlik çözümleriyle, ince istemci ortamınızın korunmasına
yardımcı olun: NIST yönergelerine göre uygulanan HP BIOS, bir TPM yonga seti, Fiber NIC gri iletişimleri ve kilitlenebilir örtüler ve
bağlantı noktaları.

Size iç huzuru sağlamak için tasarlanmıştır.

● Tümüyle yeniden tasarlanan ve dört çekirdekli işlemcilerin fansız desteklenmesi için gelişmiş edilgen soğutma içeren bir kasayla
masaüstü hizmet çağrılarını ve ürün yenilemelerini azaltın.1
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HP t620 Esnek İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7P 64
Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Akıllı Sıfır Teknolojisi 32

Tarayıcı

Microsoft Internet Explorer 9 (Windows Embedded Standard 7E içeren modeller için); Microsoft Internet Explorer 10 (Windows Embedded Standard 7P
içeren modeller için); Internet Explorer 10 (Windows Embedded 8 Standard içeren modeller için); Mozilla Firefox 19 (HP Thin Pro ve HP Smart Zero
Teknolojisi içeren modeller için)

Kullanılabilir İşlemciler1

AMD GX-217GA Çift Çekirdekli APU ve AMD Radeon HD 8280E Ekran Kartı (1.65 GHz); AMD GX-415GA Dört Çekirdekli APU ve AMD Radeon HD 8330E Ekran
Kartı (1.5 GHz)

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Dahili depolama

8 GB, En fazla 64 GB, MLC flash bellek

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik AMD Radeon HD 8280E; Tümleşik AMD Radeon HD 8330E3
(AMD Radeon HD 8280E ekran kartı, yalnızca çift çekirdekli 1,65 GHz işlemcide kullanılabilir. AMD Radeon HD 8330E ekran kartı, yalnızca dört çekirdekli 1,5
GHz işlemcide kullanılabilir. Fabrikadan 2 x DisplayPort 1.2 veya 1 x DisplayPort 1.2 (etkin) ve 1 x VGA (seçenek bağlantı noktasında))
Ses

Dahili güçlendirilmiş hoparlör, 1/8 inç mini kulaklık jakı, tam 24 bit stereo, 192 kHz'ye kadar örnek çıkış hızı, 1/8 inç mini mikrofon jakı; 24 bit stereo; 192
kHz'ye kadar örnek giriş hızı, arka panelde ses giriş ve çıkış konektörleri.

İletişim

Dahili çift anten içeren Broadcom 802.11 a/b/g/n (isteğe bağlı) Dahili çift anten içeren Broadcom 802.11ac (isteğe bağlı)6,7,8
(Wi-Fi modülü, Fiber NIC gri ile birlikte kurulamaz)
10/100/1000 GbE; HP 100 Mbps Mini-PCIe SC Fiber NIC (isteğe bağlı)5
(Fiber NIC gri, Wi-Fi kartıyla birlikte kurulamaz)

Iletişim kuralları

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

Giriş cihazı

HP USB Standart Klavye; HP PS/2 Standart Klavye
HP USB Optik Fare; HP PS/2 Standart Fare

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 kulaklık; 1 mikrofon girişi; 1 RJ-45; 2 DisplayPort 1.2; 2 PS/2 (klavye ve fare); 2 USB 3.0; 6 USB 2.04
(6 USB 2.0 bağlantı noktasından 2'si dahilidir. 1 isteğe bağlı bağlantı noktası (seri, VGA veya Fiber NIC gri SC))

Boyutlar

22 x 4 x 24 cm
(ayaklı)

Ağırlık

1.36 kg
(En az yapılandırma ağırlığı listelenmiştir. Seçenekler ve eklentiler ağırlığı artırır.)

Güç

65 W dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı dayanıklı

Çevre koruma

Düşük halojen10

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur9,12

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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HP t620 Esnek İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Care Pack: 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: U7929E
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HP t620 Esnek İnce İstemci
Mesaj Altbilgileri
Standart kasada 1,65 GHz hızında AMD GX-217GA Çift Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8280E ekran kartı veya 1,5 GHz hızında AMD GX-415GA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8330E ekran kartı bulunur. PLUS
kasada ise 2,0 GHz hızında AMD™ GX-420CA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8400E ekran kartı bulunur. Bu sistem, AMD teknolojisinin 64-bit işlem özelliğinden yararlanılması için 64-bit işletim sistemi ve 64-bit
yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisindeki çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Performans, mevcut çeşitli yazılım uygulamalarına göre değişiklik gösterir. AMD'nin
numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Standart kasada 1,65 GHz hızında AMD GX-217GA Çift Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8280E ekran kartı veya 1,5 GHz hızında AMD GX-415GA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8330E ekran kartı bulunur. PLUS
kasada ise 2,0 GHz hızında AMD™ GX-420CA Dört Çekirdekli APU ile AMD Radeon HD 8400E ekran kartı bulunur. Bu sistem, AMD teknolojisinin 64-bit işlem özelliğinden yararlanılması için 64-bit işletim sistemi ve 64-bit
yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisiyle sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemine sahip bir sistemin
performansı değişebilir.
2 Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz. En az 256 MB grafik kartına
ayrılır.
3 Tümleşik AMD Radeon HD 8400E grafik yonga seti, grafik performans için toplam sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla
kullanılamaz. En az 512 MB grafik kartına ayrılır. AMD FirePro 2270 ekran kartı, bazı modellerde fabrikada kurulan bir seçenek olarak bulunur.
4 Bazı modellerde, fabrikada kurulan isteğe bağlı bağlantı noktaları bulunur.
5 Bazı modellerde, fabrikada kurulan isteğe bağlı Fiber NIC gri bulunur.
6 Bazı modellerde, Broadcom 802,11a/b/g/n Wi-Fi ve dahili antenler fabrikada kurulan bir seçenek olarak bulunur.
7 Bazı modellerde, Broadcom 802,11ac Wi-Fi ve dahili antenler fabrikada kurulan bir seçenek olarak bulunur. 802.11ac WLAN için özellikler, taslak niteliğindedir ve son hali değildir. Nihai belirtimler taslak niteliğinde olan
belirtimlerden farklı olursa, bu durum, ince istemcinin diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma yeteneğini etkileyebilir.
8 Broadcom 802 veya 11 Wi-Fi modülünün kullanılması için kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
9 ENERGY STAR® onaylı HP t620 ve HP t620 PLUS Esnek İnce İstemcilerin yapılandırmaları, HP web sitelerinde ve www.energystar.gov sitesinde belirtilmiştir.
10 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
12 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

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