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HP t310 All-in-One Zero-klient
En all-in-one til virtuelle arbejdspladser.
Udnyt dit arbejdsområde, og spar tid
og penge med HP's PCoIP-optimerede.
tynde t310 AiO-klient, så brugere
hurtigt kan få forbindelse til dit
VMware-netværk.

Lille, men effektiv.

● Du får en problemfri og effektiv stationær VMware-pc med Tera 2 PCoIP, der giver hurtig skærmsvartid selv for de mest
krævende applikationer.

Hold det så enkelt som muligt

● Gør det nemt at installere, styre og vedligeholde installationsbasen med HP Device Manager, der er et softwareredskab til tynde
klienter fra HP.

Vær sikker.

● Hold styr på datacentret med en tynd klient, som overfører skærmbilleder til den lokale bruger med en høj grad af sikkerhed og
overskuelig administration af klienter. Reducer omkostninger til IT, og kom let gennem installationsprocessen med central
it-support og administration.

Du kan sove trygt med en klog investering.

● Vær klar til fremtiden med en 36 måneders livscyklus, der understøtter udvidede installationer, få global support med en 3-årig
begrænset standardgaranti, og spar penge med et energieffektivt design, der bærer globalt anerkendte miljøcertificeringer.
● Dit arbejde sættes i centrum med dette design uden ventilator og med stille blæsere, der understøtter masseinstallationer i
pladsbegrænsede omgivelser, samt en 23-tommerskærm.
● Vær klar til at gå utraditionelt til værks med det tastatur og den mus, der følger med.
● Tilpas din all-in-one-løsning med en række indgange, der understøtter eksternt udstyr, samt en ekstra skærm, Ethernet og
audiovisuel interaktivitet.
● Giv hardwarens ydeevne en spand kul med Tera 2 PCoIP samt Teradici Tera 2321-processoren.
● Giver beskyttelse til data og software, eftersom disse ikke skal forlade serveren, samt til enheden ved hjælp af en ekstra
HP-kabellås.1
● Implementer den samme konfiguration over hele verden med en Global Series-SKU, der sikrer, at det samme produkt fungerer,
hvor end du driver virksomhed.
● Få hjælp til at sikre ensartede forskudte implementeringer med en 36-måneders livscyklus.
● Vær på linje med bestemmelser om personlige oplysninger og sikkerhed, og styrk dine medarbejdere, så de kan arbejde uden
stress over hele banen.
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HP t310 All-in-One Zero-klient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Operativsystem er uafhængigt

Tilgængelige processorer

TERA2321 PCoIP Smart Zero Client

Maksimal hukommelse

Op til 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1333 MT/s

Tilgængelige grafikkort

Grafikkort integreret i processor

Lyd

To 1 W højtalere, 1/8" (3,5 mm) mini-mikrofonstik, 1/8" (3,5 mm) mini-hovedtelefonstik

Skærm

Bredskærm på 60 cm (23,6") med LED-bagbelysning og understøttelse af en ekstra skærm via DVI-I med skærmopløsning op til 1920 x 1080

Kommunikation

10/100/1000 GbE; Wake on LAN (WOL) ved hjælp af magic-pakken; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP

Protokoller

VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP

Inputenhed

HP USB-tastatur med ledning (standard)
HP USB-tastatur med ledning (standard)

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hovedtelefon; 1 strømstik; 1 VGA-indgang; 1 DVI-I-udgang

Mål

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

Vægt

3,99 kg
(Med fod)

Strømforsyning

Globalt auto-registrerende 65 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer

Garanti

Garanti og support på stedet: Denne 3-årige (3-3-0), begrænsede garanti omfatter 3 års support med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser
varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser
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HP t310 All-in-One Zero-klient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP 3 års ombytningsservice
næste hverdag, kun tynde
klienter

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses på
afstand.
Produktnummer: U4847E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA
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HP t310 All-in-One Zero-klient
Fodnoter
1

Valgfri funktion sælges separat eller som tilbehør.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1

EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og
serviceydelser findes i de udtrykkelige erklæringer om garanti, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver
af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på
http://windows.microsoft.com/da-DK/
ENERGY STAR er et registreret mærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
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