Záznamový list

Klient HP t310 All-in-One Zero
Univerzálne zariadenie pre virtuálne pracovné priestory.
Získajte maximálny dostupný
pracovný priestor a šetrite čas a
peniaze s tenkým klientom HP t310
AiO optimalizovaným pre protokol
PCoIP, ktorý umožňuje používateľom
okamžité pripojenie k sietiam VMware.

Malý veľkosťou, veľký výkonom.

● Získajte bezproblémovú vysokovýkonnú pracovnú plochu VMware využívajúcu protokol Tera 2 PCoIP, ktorá prináša nízku latenciu
zobrazovania a rýchly čas odozvy aj pri najnáročnejších aplikáciách.

Maximálna jednoduchosť.

● Získajte možnosť jednoduchého nasadenia, správy a údržby inštalačného základu so softvérovým nástrojom HP Device Manager,
ktorý je k dispozícii exkluzívne pre tenkých klientov HP.

Maximálne zabezpečenie.

● Uchovávajte všetky údaje v údajovom centre s tenkým klientom, ktorý prenáša obrazovky k lokálnemu používateľovi a získajte
tak mimoriadne vysokú úroveň zabezpečenia a jednoduchú správu klienta. Znížte náklady na IT a zjednodušte nasadenie s
centralizovanou podporou a správou.

Upokojte sa rozumnou investíciou.

● Buďte pripravený na budúcnosť s 36-mesačným životným cyklom, ktorý podporuje dlhodobé nasadenia, získajte globálnu
podporu so štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou a šetrite peniaze s energeticky úsporným dizajnom, ktorý má
celosvetovo uznávané ekologické certifikáty.
● Získajte dizajn bez ventilátorov a tiché chladenie, ktoré podporujú hromadnú inštaláciu v malých priestoroch, a k tomu
23-palcovú obrazovku, na ktorej máte všetko priamo pred sebou.
● Začnite okamžite pracovať s klávesnicou a myšou, ktoré sú súčasťou výbavy.
● Prispôsobte si počítač All-in-One využitím rôznych vstupov pre externé periférne zariadenia, druhý displej, sieť Ethernet a
audiovizuálnu interaktivitu.
● Zvýšte výkon svojho hardvéru s riešením Tera 2 PCoIP a procesorom Teradici Tera 2321.
● Chráňte svoje údaje a softvér uložením na serveri a svoje zariadenie zabezpečte pomocou voliteľného uzamykacieho lanka HP
Cable Lock.1
● Nasaďte rovnakú konfiguráciu po celom svete so zariadeniami programu Global Series, ktorý zabezpečuje rovnaký produkt
všade, kde podnikáte.
● Zabezpečte konzistentné a rozložené nasadenia s 36-mesačným životným cyklom.
● Prispôsobte počítače svojim požiadavkám na ochranu súkromia a zabezpečenie a umožnite personálu pracovať s pacientmi v
celom vašom prostredí.
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Dostupný operačný systém

Nezávislé od operačného systému

Dostupné procesory

Klient TERA2321 PCoIP Smart Zero Client

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 333 MT/s

Dostupná grafická karta

Grafická karta integrovaná v procesore

Zvuk

Dva reproduktory 1 W, 1/8-palcový (3,5 mm) vstup typu mini-jack pre mikrofón, 1/8-palcový (3,5 mm) vstup typu mini-jack pre slúchadlá

Obrazovka

Širokouhlý displej s podsvietením LED, uhlopriečkou 60 cm (23,6") a podporou pre 1 ďalší displej cez rozhranie DVI-I s rozlíšením až 1920 x 1080

Možnosti komunikácie

10/100/1 000 GbE; Funkcia Wake on LAN (WOL) používajúca pakety Magic Packet; Protokol TCP/IP s podporou DNS a DHCP; UDP

Protokoly

VMware® Horizon View™ cez protokol PCoIP; VMware Horizon® DaaS® cez protokol PCoIP; Amazon WorkSpaces cez protokol PCoIP

Vstupná jednotka

Káblová klávesnica HP USB (štandardne)
Káblová myš HP USB (štandardná)

Porty a konektory

6x port USB 2.0, 1x port RJ-45, 1x mikrofón; 1x slúchadlá; 1x napájací konektor; 1x vstup VGA; 1x výstup DVI-I

Rozmery

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

Hmotnosť

3,99 kg
(So stojanom)

Napájanie

Univerzálna automatická detekcia 65 W, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Zhoda s normami energetickej Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®
efektívnosti
Záruka

Záručný servis u zákazníka: Táto 3-ročná (3-3-0) obmedzená záruka a ponuka služieb zahŕňa výmenu dielov a prácu počas 3 rokov. Podmienky sa v
jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

3-ročná podpora HP len pre
Exchange Thin Client v
nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné vyriešiť problém
na diaľku.
Číslo produktu: U4847E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4D73AA
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Poznámky v krátkych správach
1

Voliteľná funkcia predávaná samostatne alebo ako doplnková funkcia.

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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