Dataark

HP t310 All-in-One Zero-klient
Alt-i-ett-enheten for virtuelle arbeidsplasser.
Maksimer tilgjengelig arbeidsplass
samtidig som du sparer tid og penger
med HP PCoIP-optimalisert t310 AiO
tynnklient som kobler brukere til
VMware-nettverket på et øyeblikk.

Liten størrelse, stor ytelse.

● Gled deg over en sømløs, høyytelses VMware stasjonær enhet drevet av Tera 2 PCoIP som gir lav visningslatens og kort
responstid, selv for dine mest krevende programmer.

Gjør det enkelt.

● Gjør det enkelt å utplassere, administrere og vedlikeholde din installere base med HP Device Manager, et programvareverktøy
som kun er tilgjengelig for HP tynnklienter.

Vær sikker.

● Hold alle data i datasenteret med en tynnklient som overfører skjermbilder til den lokale brukeren og gir svært høy grad av
sikkerhet og enkel klientadministrasjon. Reduser IT-kostnader og forenkle distribusjon med sentralisert støtte og administrasjon.

Vær trygg med en smart investering.

● Vær fremtidsklar med 36 måneder lang livssyklus som støtter forlengede distribusjoner, få global støtte fra en standard treårig
begrenset garanti, og bidra til å spare penger med en energieffektiv design som bærer globalt anerkjente miljøsertifiseringer.
● Få en vifteløs design og stille varmeforhold, som støtter mange enheter på lite plass, pluss en 23-tommers diagonal skjerm som
sørger for at ditt arbeid får den oppmerksomheten det fortjener.
● Vær klar for å tenke utenfor boksen med inkludert tastatur og mus.
● Tilpass din alt-i-ett med en rekke innganger som støtter eksterne enheter, en ekstra skjerm, Ethernet og audiovisuell
interaktivitet.
● Øk hastigheten på maskinvareytelsen med Tera 2 PCoIP og Teradici Tera 2321-prosessoren.
● Bidra til å beskytte data og programvare ved å la det være på serveren, og enheten med en HP-kabellås (tillegg).1
● Ta i bruk den samme konfigurasjonen rundt om i verden med en Global Series SKU, som sørger for det samme produktet uansett
hvor du gjør forretninger.
● Bidra til å sikre konsistente gruppevis utplasseringer med en 36-måneders livssyklus.
● Juster i henhold til personvern- og sikkerhetsmandater, og sørg for at ansatte kan arbeide med pasienter overalt.
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HP t310 All-in-One Zero-klient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Uavhengig av operativsystem

Tilgjengelige prosessorer

TERA2321 PCoIP Zero-klient

Maksimalt minne

Inntil 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1333 MT/s

Tilgjengelig grafikk

Grafikk integrert i prosessor

Lyd

To 1 W høyttalere, 1/8-tommers (3,5 mm) mikrofon-miniplugg, 1/8-tommers (3,5 mm) hodetelefon-miniplugg

Skjerm

23,6" (60 cm) (diagonalt) LED-bakbelyst skjerm i bredformat, med støtte for 1 ekstra skjerm via DVI-I med oppløsning på opptil 1920 x 1080

Kommunikasjon

10/100/1000 GbE; Wake on LAN (WOL) med magic-pakke; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP

Protokoller

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

Inndataenhet

HP kablet USB-tastatur (standard)
HP kablet USB-mus (standard)

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hodetelefon; 1 strømkontakt; 1 VGA-inngang; 1 DVI-I-utgang

Mål

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

Vekt

3,99 kg
(Med fot)

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 65 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

På stedet-garanti og -service: Denne 3-årige (3-3-0) begrensede garantien og servicetilbudet innebærer 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår
varierer fra land til land. Visse restriksjoner og utelukkelser gjelder
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HP t310 All-in-One Zero-klient
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP 3 år service kun for tynn
klient, utskifting neste
virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan
løses via fjerndiagnostisering.
Produktnummer: U4847E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA
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HP t310 All-in-One Zero-klient
Fotnoter
1

Tilleggsfunksjon selges separat eller som påbyggingsfunksjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal
tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Ikke alle
funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer.
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