Folha de Dados

HP All-in-One Zero Client t310
O multifunções para espaços de trabalho virtuais.
Maximize o espaço de trabalho
disponível enquanto poupa tempo e
dinheiro com o HP AiO Thin Client t310
otimizado com PCoIP que liga
utilizadores a redes VMware num
instante.

Pequeno no tamanho, grande no desempenho.

● Desfrute de um Desktop VMware totalmente integrado e de elevado desempenho através de PCoIP Tera 2 que proporciona baixa
latência e rápido tempo de resposta, mesmo para as aplicações mais exigentes.

Opte por simplicidade.

● Torne mais fácil implementar, gerir e manter a sua base instalada com o HP Device Manager, uma ferramenta de software
disponível exclusivamente para HP Thin Clients.

Esteja mais seguro.

● Mantenha os dados no centro de dados com um thin client que apenas transfere ecrãs para o utilizador local para um nível
ultra-elevado de segurança e fácil gestão de clientes. Reduza os custos de TI e simplifique a implementação com suporte e
gestão centralizados.

Fique mais tranquilo com um investimento inteligente.

● Faça um investimento de médio prazo com um longo ciclo de vida de 36 meses que suporta implementações de larga escala,
obtenha suporte global a partir de uma garantia limitada standard de três anos e poupe dinheiro com um design com eficiência
energética que tem certificações ecológicas globalmente reconhecidas.
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HP All-in-One Zero Client t310 Tabela de especificações

Processadores disponíveis

TERA2321 PCoIP Zero Client

Memória Máxima

Até 512 MB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1333 MT/s

Placa gráfica disponível

Gráficos integrados no processador

Áudio

Dois altifalantes de 1 W, mini-ficha de 1/8 polegadas (3,5 mm) para microfone, mini-ficha de 1/8 polegdas (3,5 mm) para auscultadores

Ecrã

Ecrã panorâmico com retroiluminação LED de 59,9 cm (23,6 pol.) na diagonal com suporte para 1 ecrã adicional através de DVI-I com resoluções até 1920 x
1080

Comunicações

10/100/1000 GbE ou 100 Mbps de fibra NIC; Reativação por LAN (WOL - Wake on LAN) utilizando Magic Packet; TCP/IP com DNS e DHCP; UDP

Protocolos

VMWare Horizon View através de PCoIP

Dispositivo de entrada

Teclado com fios USB HP (padrão)
Rato USB HP com fios (standard)

Portas e Ligações

6 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 microfone; 1 auscultadores; 1 conector de energia; 1 entrada VGA; 1 saída DVI-I

Dimensões

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

Peso

4,87 kg
(Com suporte)

Alimentação

Deteção automática universal 65 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Conformidade com standards Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® disponíveis
de eficiência energética
Garantia

Garantia e Assistência no local: esta oferta de garantia limitada e de serviço de três anos (3-3-0) proporciona três anos de peças e mão-de-obra. Os termos
e as condições variam segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e limitações
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HP All-in-One Zero Client t310
Acessórios e serviços (não incluídos)
Cadeado de cabo com
chaveta Ultraslim HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim HP.

Serviço HP 3 anos, dia útil
seguinte, apenas troca de
Thin Client

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware avariada no dia seguinte à avaria, se não for possível
solucionar o problema remotamente.
Número de produto: U4847E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: H4D73AA
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HP All-in-One Zero Client t310
Rodapés com mensagens
1

Funcionalidade opcional vendida separadamente ou como adicional.

Saiba mais em
www.hp.eu/thinclients
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços.
Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como constituindo uma garantia adicional. A HP não poderá ser responsabilizada por
erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema
pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte
http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações.
Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos E.U.A da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial,
propriedade do titular e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e outros países.
ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos E.U.A. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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