גיליון נתונים

HP t310 All-in-One Zero Client
התקן ה All-in-One-עבור שטחי עבודה וירטואליים.
הגדל את סביבת העבודה הזמינה תוך חיסכון
זמן וכסף בעזרת מחשב הHP t310 AiO-
 Thin Clientהממוטב עבור  PCoIPהמחבר
משתמשים לרשתות ה VMware-במהירות
הבזק.

קטן בממדים ,גדול בביצועים.

● באפשרותך ליהנות מביצועים גבוהים ללא תקלות של פתרון שולחן העבודה של  VMwareהמופעל על-ידי  ,Tera 2 PCoIPהמספק השהיית תצוגה
נמוכה וזמן תגובה מהיר ,אפילו עבור היישומים התובעניים ביותר.

הכי פשוט שיש.

● קבל פריסה ,ניהול ותחזוקה קלים עבור בסיס ההתקנות בעזרת  ,HP Device Managerכלי תוכנה הזמין באופן בלעדי עבור מחשבי .HP Thin Client

הבטיחות מובטחת.

● שמור את כל הנתונים במרכז הנתונים במחשב  Thin Clientהמעביר מסכים למשתמש המקומי לרמת אבטחה גבוהה במיוחד ולניהול קל של מחשבי
לקוח .הפחת עלויות  ITופשט את הפריסה בעזרת תמיכה וניהול ממורכזים.

עבוד בנינוחות ובביטחון עם השקעה חכמה.

● היה מוכן לעתיד עם מחזור חיי מוצר ארוך של  36חודשים התומך בפריסות נרחבות ,קבל תמיכה כלל-עולמית באמצעות אחריות מוגבלת סטנדרטית
למשך שלוש שנים ,וחסוך כסף בעזרת עיצוב חסכוני באנרגיה שקיבל אישורים אקולוגיים המוכרים בעולם.
●
●
●
●
●
●
●
●

קבל עיצוב ללא מאווררים ומערכת שקטה לניהול חום התומכים בהתקנות בהיקף גדול בחללים קטנים ,בנוסף למסך בגודל  23אינץ' באלכסון המציב
את כל העבודה שלך בראש סדרי העדיפויות.
התכונן לצאת מהקופסה בעזרת מקלדת ועכבר שמצורפים למוצר.
התאם אישית את התקן ה All-in-One -בעזרת מגוון רחב של כניסות התומכות בהתקנים היקפיים חיצוניים ,בצג שני ,בחיבור ,Ethernet
ובאינטראקטיביות אור-קולית.
האץ את ביצועי החומרה בעזרת  Tera 2 PCoIPוהמעבד .Teradici Tera 2321
הגן על הנתונים ועל התוכנה בעזרת אחסון בשרת ,ועל ההתקן בעזרת מנעול כבל אופציונלי של 1.HP
פרוס את אותה התצורה ברחבי העולם בעזרת יחידת  Global Series SKUהמבטיחה שתקבל את אותו המוצר בכל מקום שבו תנהל עסקים.
הבטח עקביות בפריסות לא עקביות בעזרת מחזור חיים של  36חודשים.
פעל בהתאם לתקנות האבטחה והפרטיות והסמך את הצוות שלך לעבוד עם מטופלים בסביבה שלך.
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 HP t310 All-in-One Zero Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

פועל באופן עצמאי ללא תלות במערכת ההפעלה

זיכרון מרבי

עד זיכרון  DDR3-1333 SDRAMשל 512 MB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1333 MT/s

מעבדים זמינים

מחשב TERA2321 PCoIP Zero Client

כרטיס גרפי זמין

כרטיס גרפי משולב במעבד

תצוגה

צג מסך רחב עם תאורת  LEDאחורית בגודל  60ס"מ )" (23.6עם תמיכה בצג אחד נוסף באמצעות יציאת  DVI-Iברזולוציה של עד 1,080 x 1,920

שמע

תקשורת

שני רמקולים של וואט אחד ,מיני-שקע של  1/8אינץ' ) 3.5מ"מ( למיקרופון ,מיני-שקע של  1/8אינץ' ) 3.5מ"מ( לאוזניות
 (WOL) Wake on LAN ;10/100/1000 GbEבאמצעות  Magic Packet; TCP/IPעם  DNSוDHCP; UDP-

פרוטוקולים

™ VMware® Horizon Viewבאמצעות  VMware Horizon® DaaS® ;PCoIPבאמצעות  PCoIP; Amazon WorkSpacesבאמצעות PCoIP

יציאות ומחברים

 6יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;RJ-45כניסת מיקרופון; יציאת אוזניות; מחבר מתח; כניסת  ;VGAיציאת DVI-I

משקל

 3.99ק"ג
)עם מעמד(

התקן קלט

ממדים

מקלדת מחווטת בחיבור  USBשל ) HPרגילה(
עכבר קווי בחיבור  USBשל ) HPסטנדרטי(
 39.95 x 16.38 x 55.68ס"מ

מתח

חישה אוטומטית עולמית של  65וואט 100-240 ,וולט  50-60 ,ACהרץ

אחריות

אחריות ושירות באתר הלקוח :הצעת שירות ואחריות מוגבלת זו למשך  3שנים ) (3-3-0מספקת  3שנות אחריות עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם
למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום ®EPEAT
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HP t310 All-in-One Zero Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מנעול כבל HP Ultraslim Keyed
Cable Lock

שירות החלפה ביום העבודה
הבא עבור מחשבי Thin Client
בלבד של  HPלמשך  3שנים

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

בצע קיבוע של המחשב ™ HP Ultrabookאו המחשב הנייד במהירות ובקלות באמצעות מנעול הכבל .HP Ultraslim Keyed Cable Lock

מספר מוצרH4D73AA :

 HPמספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה ,אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק.
מספר מוצרU4847E :
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HP t310 All-in-One Zero Client
הערות שוליים להעברת הודעות

 1מאפיין אופציונלי זמין לרכישה בנפרד או כהרחבה נוספת.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/thinclients
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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