Karta produktu

Terminal HP t310 All-in-One Zero Client
Wielofunkcyjne rozwiązanie dla wirtualnych przestrzeni roboczych.
Zoptymalizowany na potrzeby
protokołu PCoIP terminal HP Thin
Client t310 AiO pozwala
zmaksymalizować dostępną
przestrzeń roboczą, błyskawicznie
łącząc użytkowników z sieciami
VMware.

Niewielki rozmiar, duża wydajność.

● Płynność i wysoka wydajność pulpitu VMware napędzanego układem Tera 2 PCoIP zapewnia małe opóźnienia i krótkie czasy
reakcji nawet w przypadku najbardziej wymagających aplikacji.

Jak najprościej.

● Oprogramowanie HP Device Manager – narzędzie dostępne wyłącznie dla terminali HP Thin Client – ułatwia procesy wdrażania,
zarządzania i serwisowania w zainstalowanej infrastrukturze.

Pracuj bezpiecznie.

● Terminal Thin Client, który przesyła obraz do użytkownika lokalnego, zapewnia wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa i
łatwość zarządzania klientami, pozwalając na centralne przechowywanie wszystkich danych. Niższe koszty obsługi
informatycznej i uproszczone wdrażanie dzięki scentralizowanym funkcjom wsparcia technicznego i zarządzania.

Mądra inwestycja uwolni Cię od zmartwień.

● Wybierz rozwiązanie przygotowane na przyszłość z 36-miesięcznym cyklem eksploatacji i obsługą rozszerzonych instalacji,
globalne wsparcie techniczne w ramach standardowej trzyletniej ograniczonej gwarancji oraz oszczędność dzięki
energooszczędnej konstrukcji spełniającej wymagania uznawanych na całym świecie certyfikatów ekologicznych.
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Terminal HP t310 All-in-One Zero Client Tabela specyfikacji

Dostępne procesory

TERA2321 PCoIP Zero Client

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 512 MB
Informacje o standardowej pamięci: Szybkość transmisji do 1333 mln transferów/s
Dostępna karta graficzna

Układ graficzny zintegrowany z procesorem

Karta dźwiękowa

Dwa głośniki 1 W, gniazdo mikrofonowe mini-jack 1/8 cala (3,5 mm), gniazdo słuchawkowe mini-jack 1/8 cala (3,5 mm)

Wyświetlacz

Monitor panoramiczny o przekątnej 23,6" z podświetleniem LED i obsługą 1 dodatkowego monitora za pośrednictwem złącza DVI-I o rozdzielczości do
1920 x 1080

Komunikacja

Karta sieciowa światłowodowa 10/100/1000 GbE lub 100 Mb/s; Funkcja Wake on LAN (WOL) z wykorzystaniem „magicznego pakietu”; TCP/IP z obsługą
protokołów DNS oraz DHCP; UDP

Protokoły

VMWare Horizon View za pośrednictwem protokołu PCoIP

Urządzenie wejściowe

Klawiatura przewodowa HP USB (w standardzie)
Mysz przewodowa HP USB (w standardzie)

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze zasilania; 1 wejście VGA; 1 wyjście DVI-I

Wymiary

55,9 x 16,5 x 39,8 cm

Waga

3,99 kg
(Z podstawą)

Zasilanie

65 W, dostosowany do warunków zasilania na całym świecie (automatyczne wykrywanie), 100–240 V pr. zm., 50–60 Hz

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT®

Gwarancja

Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji: Ta trzyletnia (3-3-0) ograniczona gwarancja i oferta serwisowa zapewnia 3 lata gwarancji na części i
robociznę. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia
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Terminal HP t310 All-in-One Zero Client
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Blokada linkowa HP
Ultraslim z kluczem

Zabezpiecz swój komputer HP Ultrabook™ lub laptop szybko i łatwo za pomocą blokady linkowej HP Ultraslim z kluczem.

5 lat, wymiana w następnym
dniu roboczym

HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie.
Oznaczenie produktu: U4847E

Oznaczenie produktu: H4D73AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Terminal HP t310 All-in-One Zero Client
Przypisy dotyczące wiadomości
1

Opcja sprzedawana oddzielnie lub jako dodatek.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/thinclients
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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