Specifikace

Nulový klient HP t310 All-in-One
Univerzální řešení pro virtuální pracovní prostory.
Maximalizujte dostupný pracovní
prostor a zároveň šetřete čas a peníze
s použitím tenkého klienta HP t310
AiO optimalizovaného pro PCoIP, který
prakticky bez prodlevy připojí uživatele
k vašim sítím VMware.

Malý velikostí, velký výkonem.

● Užijte si práci s bezproblémovým, vysoce výkonným stolním počítačem VMware řízeným přes protokol Tera 2 PCoIP, který přináší
nízkou prodlevu zobrazení a rychlou odezvu i v těch nejnáročnějších aplikacích.

Zjednodušujte.

● Usnadněte nasazení, správu a údržbu své instalační báze pomocí softwarového nástroje HP Device Manager, který je k dispozici
výhradně pro tenké klienty HP.

Buďte zabezpečeni.

● Uchovávejte všechna data v datovém centru pomocí tenkého klienta, který přenáší obraz lokálním uživatelům a zajišťuje velmi
vysokou úroveň zabezpečení a snadnou správu klientů. Snižte náklady na IT a zjednodušte nasazení s možností centralizované
podpory a správy.

S touto chytrou investicí můžete zůstat v klidu.

● Buďte připraveni na budoucnost s dlouhým životním cyklem v délce 36 měsíců, který podporuje rozšířené nasazení, získejte
globální podporu pramenící ze standardní tříleté omezené záruky a ušetřete peníze díky energeticky úspornému designu, který je
oceněn mezinárodně uznávanými ekologickými certifikacemi.
● Provedení bez ventilátoru a tiché chlazení, které umožňuje hromadné instalace v malých prostorech, plus obrazovka s
úhlopříčkou 23", na které bude mít všechnu práci přehledně před sebou.
● S přiloženou klávesnicí a myší jste ihned připraveni k práci.
● Přizpůsobte si svůj počítač typu all-in-one pomocí široké řady vstupů pro připojení externích periferních zařízení, druhého
monitoru, rozhraní Ethernet a audiovizuálních zařízení.
● Zrychlete výkon svého hardwaru s procesorem Tera 2 PCoIP a Teradici Tera 2321.
● Chraňte svá data a software tím, že je ponecháte na serveru, a své zařízení pomocí volitelného lankového zámku HP.1
● Použijte stejné konfigurace po celém světě díky programu Global Series, který umožňuje použít stejný produkt všude tam, kde
působíte.
● 36měsíční životní cyklus zajistí konzistentní zavedení v různorodých prostředích.
● Splňte požadavky na ochranu soukromí a zabezpečení a umožněte svým zaměstnancům pracovat s pacienty v celém vašem
prostředí.
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Nulový klient HP t310 All-in-One Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Nezávisle na operačním systému

Dostupné procesory

Nulový klient TERA2321 PCoIP

Maximální paměť

Max. Paměť 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 333 MT/s

Dostupná grafika

Grafika integrovaná v procesoru

Zvuk

Dva reproduktory 1 W, 1/8" (3,5 mm) konektor minijack pro mikrofon, 1/8" (3,5 mm) konektor minijack pro sluchátka

Monitor

60cm (23,6") širokoúhlý monitor s LED podsvícením a podporou 1 dalšího monitoru prostřednictvím portu DVI-I s rozlišením až 1 920 x 1 080

Komunikace

10/100/1000 GbE; Technologie Wake on LAN (WOL) pomocí magického paketu; Protokol TCP/IP s DNS a DHCP; UDP

Protokoly

VMware® Horizon View™ prostřednictvím protokolu PCoIP; VMware Horizon® DaaS® prostřednictvím protokolu PCoIP; Amazon WorkSpaces prostřednictvím
protokolu PCoIP

Vstupní zařízení

Kabelová klávesnice HP USB (standardně)
Kabelová myš HP USB (standardně)

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 výstup pro mikrofon; 1 výstup pro sluchátka; 1 napájecí konektor; 1 vstup VGA; 1 výstup DVI-I

Rozměry

55,68 x 16,38 x 39,95 cm

Hmotnost

3,99 kg
(Se stojanem)

Napájení

Univerzální/automatická detekce 65 W, 100–240 VAC, 50–60 Hz

Kompatibilita s požadavky na K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR® a registrací EPEAT®
energetickou efektivnost
Záruka

Záruka a servis na místě: Tato tříletá omezená záruka a nabídka služeb (3-3-0) obsahuje tříletou záruku na náhradní díly a práci. Podmínky záruky se
mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám

Specifikace

Nulový klient HP t310 All-in-One
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

3letá služba servisu HP s
výměnou následující
pracovní den pro tenké
klienty

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného hardwaru následující den
po poruše.
Číslo produktu: U4847E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4D73AA
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Nulový klient HP t310 All-in-One
Poznámky pod čarou se zprávami
1

Volitelný prvek prodávaný samostatně nebo jako doplněk.

Technické specifikace zřeknutí
1

Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.

Více informací na
www.hp.eu/thinclients
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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