Adatlap

HP t310 All-in-One Zero kliens
Sokoldalú megoldás virtuális munkaterületekhez.
A felhasználók a VMware
hálózatokhoz való csatlakoztatására
szolgáló PCoIP-optimalizált HP t310
AiO vékony klienssel maximalizálhatja
az elérhető munkaterület méretét,
valamint időt és pénzt takaríthat meg.

Kis méret – nagy teljesítmény.

● A még a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazások esetén is alacsony megjelenítési késleltetést és gyors válaszidőt biztosító
Tera 2 PCoIP protokoll használatának köszönhetően a VMware asztal működése zökkenőmentes, teljesítménye pedig kimagasló.

Egyszerűség mindenek felett.

● A kizárólag HP vékony kliensekhez elérhető HP Device Manager szoftvereszköz megkönnyíti a telepítési alap telepítését,
kezelését és karbantartását.

Biztonságban érezheti magát.

● Az ultramagas szintű biztonság és az egyszerű ügyfélkezelés érdekében az összes adatát az adatközpontban tárolhatja egy
vékony kliensen, amely képernyőket továbbít a helyi felhasználóknak. A központi támogatásnak és felügyeletnek köszönhetően
csökkentheti az informatikai rendszer költségeit, és egyszerűsítheti a telepítést.

Egy ilyen intelligens befektetés mellett nyugodtan alhat.

● A 36 hónapos, a bővített telepítéseket is támogató életciklussal felkészülhet a jövőre, a szabványos hároméves korlátozott
jótállás globális támogatást biztosít, a globálisan elismert ökotanúsítványokkal rendelkező energiahatékony kialakítás révén
pedig pénzt takaríthat meg.
● A ventilátor nélküli kialakítás és a csendes hőszabályozók révén kis helyen is végezhet tömegesen telepítést, a 23 hüvelyk
képátlójú képernyőn pedig mindig szem előtt tarthatja a munkát.
● Azonnal munkához láthat a mellékelt billentyűzet és egér használatával.
● All-in-one készülékét testre szabhatja a számos bemenettel, amelyek támogatják a külső perifériákat, a második képernyőt, az
Ethernetet és az audiovizuális interaktív használatot.
● A Tera 2 PCoIP és a Teradici Tera 2321 processzor segítségével felgyorsíthatja a hardver teljesítményét.
● Segítse az adatok és a szoftverek védelmét a kiszolgálón való tárolással, és az eszközt pedig védje az opcionális HP kábelzárral.1
● A világon bárhol ugyanazt a konfigurációt telepítheti a Global Series termékváltozatok segítségével, amelyek ugyanazt a
terméket biztosítják mindenhol.
● A 36 hónapos élettartam segítségével biztosítható az egységes lépcsőzetes telepítés.
● Igazodjon saját adatvédelmi és biztonsági elvárásaihoz, és biztosítson olyan optimális környezetet, ahol munkatársai a
páciensekkel dolgozhatnak.
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HP t310 All-in-One Zero kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

Operációs rendszertől független

Elérhető processzorok

TERA2321 PCoIP Zero ügyfél

Legnagyobb memória

Legfeljebb 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1333 MT/s átviteli sebesség

Elérhető grafikus kártya

A processzorba integrált grafikus vezérlő

Hangeszközök

Két 1 W-os hangszóró, 1/8 hüvelykes (3,5 mm-es) mikrofon mini-jack, 1/8 hüvelykes (3,5 mm-es) fejhallgató mini-jack

Képernyő

60 cm (23,6 hüvelyk) képátlójú szélesvásznú, LED-es hátsó megvilágítású kijelző további 1, legfeljebb 1920 x 1080 felbontású DVI-I kimeneten keresztül
csatlakoztatható kijelző támogatásával

Kommunikáció

10/100/1000 GbE; Wake On LAN (WOL) funkció magic-csomaggal; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással; UDP

Protokollok

VMware® Horizon View™ PCoIP protokollon keresztül; VMWare Horizon® DaaS® PCoIP protokollon keresztül; Amazon WorkSpaces PcoIP protokollon
keresztül

Bemeneti eszköz

HP vezetékes USB-billentyűzet (alapfelszereltség része)
HP vezetékes USB-egér (alapfelszereltség része)

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 fejhallgató; 1 tápcsatlakozó; 1 VGA-bemenet; 1 DVI-I kimenet

Méretek

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

Súly

3,99 kg
(Talppal együtt)

Áramellátás

Univerzális, automatikusan érzékelő, 65 W, 100–240 V~, 50–60 Hz

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® besorolású konfigurációk érhetők el

Garancia

Helyszíni jótállás és szervizelés: Ez a 3 éves (3-3-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás tartalmazza az alkatrészek és a munkavégzés biztosítását
is. A használati feltételek országonként eltérőek. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek
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HP t310 All-in-One Zero kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

HP 3 éves, egy munkanapon
belüli, csak vékonykliensre
vonatkozó csereszolgáltatás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt.
Termékszám: U4847E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: H4D73AA
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HP t310 All-in-One Zero kliens
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1

Az opcionális funkció külön vagy kiegészítőként vásárolható meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1EPEAT®

minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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