Datasheet

HP t310 All-in-One Zero client
De all-in-one voor virtuele omgevingen.
Benut de beschikbare ruimte optimaal
en bespaar tijd en geld met de voor
PCoIP-geoptimaliseerde HP t310 AiO
thin client waarmee gebruikers snel op
uw VMware netwerken aangesloten
zijn.

Klein formaat, grootse prestaties.

● Profiteer van een naadloze, snelle VMware desktop op basis van Tera 2 PCoIP met een lage latency en snelle responstijden, ook
bij de meest veeleisende applicaties.

Houd het simpel.

● Implementeer, beheer en onderhoud uw apparatuur eenvoudig met HP Device Manager, een softwaretool die exclusief
beschikbaar is voor HP thin clients.

Werk veilig.

● Houd alle gegevens in het datacenter. Werk met een thin client die schermen overbrengt naar de lokale gebruikers voor een zeer
hoog beveiligingsniveau en gemakkelijk clientbeheer. Verlaag de IT-kosten en maak implementatie eenvoudiger met centrale
ondersteuning en beheer.

Een slimme investering voor een gerust gevoel.

● Wees voorbereid op de toekomst dankzij een lifecycle van 36 maanden met ondersteuning voor uitgebreide implementaties,
standaard drie jaar garantie met wereldwijde support en bespaar geld met een energie-efficiënt ontwerp dat wereldwijd erkende
eco-certificeringen heeft.
● Het ventilatorloze ontwerp met geringe warmteproductie maakt omvangrijke installaties in een kleine ruimte mogelijk en het
23-inch diagonale scherm laat al uw werk duidelijk zien.
● Een toetsenbord en muis zijn inbegrepen, dus u kunt direct aan de slag.
● Breid uw all-in-one uit met de vele ingangen die externe randapparaten, een tweede scherm-, Ethernet en audiovisuele interactie
ondersteunen.
● Versnel de hardwareprestaties met Tera 2 PCoIP en de Teradici Tera 2321 processor.
● Laat uw data en software veilig op de server en beveilig het apparaat met een optioneel HP kabelslot.1
● Installeer wereldwijd dezelfde configuratie met een Global Series SKU die zorgt dat u op al uw locaties hetzelfde product kunt
gebruiken.
● Gefaseerde installaties zijn consistent dankzij een levenscyclus van 36 maanden.
● Houd u aan de privacy- en beveiligingsrichtlijnen en stel uw medewerkers in staat om overal in uw omgeving met patiënten te
werken.
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HP t310 All-in-One Zero client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Besturingssysteemonafhankelijk

Beschikbare processors

TERA2321 PCoIP Zero Client

Maximum geheugen

Tot 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1333 MT/sec

Beschikbare grafische
oplossingen

Graphics geïntegreerd op processor

Audio

Twee 1-Watt luidsprekers, 3,5-mm (1/8-inch) mini-microfooningang, 3,5-mm (1/8-inch) mini-hoofdtelefoonconnector

Scherm

60-cm (23,6-inch) diagonaal LED-backlit breedbeeldscherm met ondersteuning voor 1 extra scherm via DVI-I met resoluties tot 1920 x 1080

Communicatie

10/100/1000 GbE; Wake-on-LAN (WOL) via magic packet; TCP/IP met DNS en DHCP; UDP

Protocollen

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

Invoerapparaat

HP USB-toetsenbord met snoer (standaard)
HP USB-muis met kabel (standaard)

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 microfoon; 1 hoofdtelefoon; 1 netspanningsconnector; 1 VGA-ingang; 1 DVI-D-uitgang

Afmetingen

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

Gewicht

3,99 kg
(Met standaard)

Voeding

Wereldwijd autosensing 65 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar

Garantie

On-site garantie en service: De driejarige (3-3-0) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per land.
Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing
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HP t310 All-in-One Zero client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP 3 jaar, exchange service
op volgende werkdag, alleen
voor thin client

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U4847E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H4D73AA
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HP t310 All-in-One Zero client
Messaging, voetnoten
1

Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.

Technische specificaties disclaimers
1

EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies
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