Taulukot

HP t310 All-in-One Zero Client -työasema
Virtuaalisten työtilojen monitoimilaite.
Maksimoi käytettävissä oleva työtila
sekä säästä aikaa ja rahaa HP:n
PCoIP-optimoidulla t310 AiO Thin
Client -ratkaisulla, joka yhdistää
käyttäjät VMware-verkkoihin hetkessä.

Pieni mutta monipuolinen.

● Saat saumattoman ja suorituskykyisen VMware-pöytätietokoneen, jossa on Tera 2 PCoIP, joka tuottaa alhaisen näytön viiveen ja
nopean vasteajan jopa vaativimmillekin sovelluksille.

Yksinkertaisen hyvä.

● Helpota asennuskantasi käyttöönottoa, hallintaa ja ylläpitoa HP Device Manager -ohjelmistotyökalulla, joka on saatavilla vain HP
Thin Client -työasemille.

Todella turvallinen.

● Säilytä kaikki tietosi tietokeskuksessa thin client -ratkaisulla, joka siirtää näytöt paikalliselle käyttäjälle erittäin suojatusti helppoa
client-työaseman hallintaa varten. Vähennä IT-kuluja ja yksinkertaista ratkaisujen käyttöönottoa keskitetyn tuen ja hallinnan
avulla

Älykäs sijoitus tuottaa mielenrauhan.

● Olet valmiina tulevaisuuden haasteisiin 36 kuukauden elinkaaren ansiosta, joka tukee laajennettua käyttöönottoa, kolmen
vuoden rajoitetun takuun ansiosta hyödyt maailmanlaajuisesta tuestamme ja lisäksi voit säästää rahaa laitteen
ympäristösertifikaatein palkitun energiatehokkuuden ansiosta.
● Saat tuuletittoman laitteen ja hiljaisen lämmönsäädön, jotka tukevat useiden laitteiden asennuksia pienissä tiloissa ja 23 tuuman
näytön, joka tuo kaikki työsi etualalle ja keskipisteeseen.
● Tuotepakkauksessa toimitettavien näppäimistön ja hiiren avulla pääset aivan uudelle työskentelytasolle.
● Mukauta all-in-one-laite valikoimalla liitäntöjä, jotka tukevat ulkoisia oheislaitteita, toista näyttöä, Ethernetiä ja audiovisuaalista
vuorovaikutusta.
● Paranna laitteiston suorituskykyä Tera 2 PCoIP- ja Teradici Tera 2321 -suorittimella.
● Suojaa tiedot ja ohjelmisto jättämällä ne palvelimelle ja itse laite valinnaisella HP:n vaijerilukolla.1
● Ota käyttöön sama kokoonpano eri puolilla maailmaa Global Series -massakäyttöönotolla, joka varmistaa, että käytössäsi on
sama tuote missä ikinä harjoitatkin liiketoimintaa.
● Varmista johdonmukainen porrastettu käyttöönotto 36 kuukauden elinkaarella.
● Täytä yksityisyyden ja tietoturvan vaatimukset ja anna työntekijöillesi mahdollisuus hoitaa potilaita koko toimitilassasi.
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Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmästä riippumaton

Saatavilla olevat suorittimet TERA2321 PCoIP Zero Client -työasema
Muistin enimmäismäärä

Enintään DDR3-1333 SDRAM (512 Mt)
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1333 Mt/s

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni

Kaksi yhden watin kaiutinta, 1/8-tuumainen (3,5 mm) miniliitin mikrofonille, 1/8-tuumainen (3,5 mm) miniliitin kuulokkeelle

Näyttö

Lävistäjältään 60 cm:n (23,6 tuuman) LED-taustavalaistu näyttö ja tuki yhdelle ylimääräiselle näytölle DVI-I-liittimen kautta jopa 1 920 × 1 080 pikselin
kuvatarkkuudella

Tietoliikenne

10/100/1000 GbE; Wake-on-LAN (WOL) Magic Packetin avulla; TCP/IP, DNS ja DHCP; UDP

Protokollat

VMware® Horizon View™ (PCoIP:n kautta); VMware Horizon® DaaS® (PCoIP:n kautta); Amazon WorkSpaces (PCoIP:n kautta)

Syöttölaite

HP:n langallinen USB-näppäimistö (vakio)
HP:n langallinen USB-hiiri (vakio)

Portit ja liittimet

Kuusi USB 2.0 -porttia, RJ-45-liitäntä, mikrofoniliitäntä; 1 kuulokeliitäntä; 1 virtaliitin; VGA-tulo; 1 DVI-I-lähtö;

Mitat

55,68×16,38×39,95 cm

Paino

3,99 kg
(jalustan kanssa)

Virtalaitteet

Maailmanlaajuinen automaattinen jännitteen tunnistus 65 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä

Takuu

Asiakkaan tiloissa annettavaa huoltoa koskeva takuu: 3 vuoden (3-3-0) rajoitettuun takuuseen ja huoltopalveluun kuuluu 3 vuoden takuu osille ja
työlle. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP 3v seuraavan arkipäivän
vaihtopalvelu vain Thin
Clientille

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida käsitellä etänä.
Tuotenumero: U4847E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: H4D73AA
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Viestin alaviitteet
1

Valinnainen ominaisuus; myydään erikseen tai lisälaitteina.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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