Φύλλο δεδομένων

HP t310 All-in-One Zero Client
Το ιδανικό all-in-one για τα εικονικά περιβάλλοντα.
Μεγιστοποιήστε το διαθέσιμο χώρο
και εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα
με το βελτιστοποιημένο με PCoIP HP
t310 AiO Thin Client που συνδέει τους
χρήστες στα δίκτυα VMware στη
στιγμή.

Μικρό μέγεθος, εξαιρετική απόδοση.

● Απολαύστε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή VMware υψηλής απόδοσης με Tera 2 PCoIP, που διασφαλίζει μικρή καθυστέρηση
οθόνης και γρήγορους χρόνους απόκρισης, ακόμα και στις απαιτητικές εφαρμογές.

Απλότητα.

● Κάντε εύκολη την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη συντήρηση της εγκατεστημένης βάσης με το HP Device Manager, ένα
εργαλείο λογισμικού διαθέσιμο αποκλειστικά για τα HP Thin Client.

Μείνετε ασφαλείς.

● Διατηρήστε όλα τα δεδομένα στο κέντρο δεδομένων, με ένα thin client που μεταφέρει την οθόνη στον τοπικό χρήστη, για
υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εύκολη διαχείριση client. Μειώστε τα έξοδα IT και απλοποιήστε την υλοποίηση χάρη στην
κεντρική υποστήριξη και διαχείριση.

Επενδύστε έξυπνα και μείνετε ήσυχοι.

● Προετοιμαστείτε για το μέλλον, με κύκλο ζωής 36 μηνών και υποστήριξη για απαιτητικές υλοποιήσεις, απολαύστε υποστήριξη
σε όλο τον κόσμο με τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και εξοικονομήστε χρήματα με την ενεργειακά αποδοτική
σχεδίαση που έχει λάβει παγκοσμίως αναγνωρισμένες οικολογικές πιστοποιήσεις.
● Απολαύστε αθόρυβη σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα, που υποστηρίζει μαζικές εγκαταστάσεις σε μικρούς χώρους, και οθόνη 23
ιντσών για να προβάλλετε άνετα τη δουλειά σας.
● Αρχίστε να χρησιμοποιείτε άμεσα το σύστημά σας με το παρεχόμενο πληκτρολόγιο και ποντίκι.
● Προσαρμόστε τον υπολογιστή σας all-in-one με μια σειρά εισόδων που υποστηρίζουν εξωτερικές περιφερειακές συσκευές,
δεύτερη οθόνη, Ethernet και οπτικοακουστική αλληλεπίδραση.
● Επιταχύνετε την απόδοση του υλικού σας με το Tera2 PCoIP και τον επεξεργαστή Teradici Tera 2321.
● Προστατεύστε τα δεδομένα και το λογισμικό σας αφήνοντάς τα στο διακομιστή και τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας μια
προαιρετική κλειδαριά καλωδίου της ΗΡ.1
● Υλοποιήστε την ίδια διαμόρφωση σε όλο τον κόσμο με ένα SKU Global Series που διασφαλίζει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε
το ίδιο προϊόν όπου κι αν βρίσκεστε.
● Εξασφαλίστε συνεπείς, σταδιακές υλοποιήσεις με κύκλο ζωής 36 μηνών.
● Ευθυγραμμίστε τις απαιτήσεις απορρήτου και ασφάλειας και δώστε στο προσωπικό σας τη δυνατότητα να εργάζεται με
ασθενείς σε όλο το περιβάλλον σας.
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HP t310 All-in-One Zero Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Zero Client PCoIP TERA2321

Μέγιστη μνήμη

Έως 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1333 MT/s

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά στον επεξεργαστή

Ήχος

Δύο ηχεία 1 W, mini υποδοχή 1/8 ίντσας (3,5 mm) για μικρόφωνο, mini υποδοχή 1/8 ίντσας (3,5 mm) για ακουστικά

Οθόνη

Ευρεία οθόνη 60 cm (23,6") με οπισθοφωτισμό LED και υποστήριξη για 1 επιπλέον οθόνη μέσω DVI-I, με αναλύσεις έως 1.920 x 1.080

Επικοινωνίες

10/100/1000 GbE, Wake on LAN (WOL) με χρήση Magic Packet, TCP/IP με DNS και DHCP, UDP

Πρωτόκολλα

VMware® Horizon View™ μέσω PCoIP, VMware Horizon® DaaS® μέσω PCoIP, Amazon WorkSpaces μέσω PCoIP

Συσκευή εισόδου

Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB HP (βασικό)
Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB HP (βασικό)

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών, 1 σύνδεση τροφοδοσίας, 1 είσοδος VGA, 1 έξοδος DVI-I,

Διαστάσεις

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

Βάρος

3,99 kg
(Με βάση)

Τροφοδοσία Ισχύος

Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 65 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®
ενέργειας
Εγγύηση

Επιτόπια εγγύηση και εξυπηρέτηση: Αυτή η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για
ανταλλακτικά και εργασία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
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HP t310 All-in-One Zero Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Υπηρεσία ΗΡ για 3 έτη με
αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη μόνο για Thin
Client

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U4847E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA
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HP t310 All-in-One Zero Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1

Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πωλείται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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