Podatkovni list

Nični odjemalec HP t310 All-in-One
Vsebuje vse za virtualne delovne prostore.
Povečajte razpoložljivi delovni prostor
ter hkrati prihranite čas in denar z
lahkim odjemalcem HP t310 AiO,
optimiziranim za PCoIP, ki poveže
uporabnike z vašimi omrežji VMware v
izjemno kratkem času.

Majhen, vendar zmogljiv.

● Uživajte v brezhibnem zmogljivem delovanju namizja VMware s Tera 2 PCoIP, ki zagotavlja kratek zamik zaslona in hiter odzivni
čas tudi pri najzahtevnejših aplikacijah.

Ohranite preprostost.

● Naj bo razmestitev, upravljanje in vzdrževanje vaše namestitvene baze enostavno s programskim orodjem HP Device Manager, ki
je na voljo izključno za lahke odjemalce HP.

Bodite varni.

● Z lahkim odjemalcem, ki prenese zaslone lokalnemu uporabniku, hranite vse podatke v podatkovnem centru ter tako zagotovite
izjemno visoko raven varnosti in enostavno upravljanje odjemalca. Zmanjšajte stroške IT in poenostavite razmestitev s
centralizirano podporo in upravljanjem.

Investirajte pametno in bodite brez skrbi.

● Pripravite se na prihodnost s 36-mesečno življenjsko dobo, ki podpira razširjene razmestitve, zagotovite si globalno podporo na
podlagi standardne triletne omejene garancije in privarčujte denar z energetsko učinkovito zasnovo, ki si je prislužila svetovno
priznana potrdila o varovanju okolja.
● Pridobite zasnovo brez ventilatorja s tihimi termalnimi elementi, ki podpirajo namestitve v velikih številih na majhna mesta, in še
zaslon z diagonalo 23 palcev, ki zagotavlja, da bo vse vaše delo pred vami.
● S priloženo tipkovnico in miško lahko takoj začnete z delom.
● Svojo napravo vse v enem prilagodite z več vhodi, ki podpirajo zunanje naprave, drugi zaslon, ethernet in zvočno ter video
interaktivnost.
● Povečajte zmogljivost strojne opreme s procesorjema Tera 2 PCoIP in Teradici Tera 2321.
● Pomagajte zaščititi podatke in programsko opremo tako, da jih shranite na strežnik, napravo pa zavarujte z dodatno ključavnico
kabla HP.1
● Z inventarno številko globalne serije, ki zagotavlja uporabo istega izdelka na vseh mestih poslovanja, namestite isto konfiguracijo
kjer koli na svetu.
● Pomagajte zagotoviti skladne namestitve s 36-mesečnim življenjskim ciklom.
● Upoštevajte svoje pravilnike za zasebnost in varnost ter svojemu osebju omogočite delo s pacienti v vašem okolju.
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Nični odjemalec HP t310 All-in-One Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Neodvisno od operacijskega sistema

Razpoložljivi procesorji

Nični odjemalec TERA2321 PCoIP

Največja velikost pomnilnika

Največ 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1333 MT/s

Razpoložljiva grafika

Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

Dva zvočnika 1 W, 1/8-palčni (3,5 mm) mini priključek za mikrofon, 1/8-palčni (3,5 mm) mini priključek za slušalke

Prikaz

Široki zaslon z diagonalo 60 cm (23,6 palca) ter osvetlitvijo LED in podporo za 1 dodatni zaslon prek DVI-I z ločljivostjo do 1920 x 1080

Komunikacije

10/100/1000 GbE; Funkcija Wake on LAN (WOL) s čarobnim paketom; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem; UDP

Protokoli

VMware® Horizon View™ prek protokola PCoIP; VMware Horizon® DaaS® prek protokola PCoIP; Amazon WorkSpaces prek protokola PCoIP

Vhodna naprava

Žična tipkovnica HP USB (standardno)
Žična miška HP USB (standardno)

Vrata in priključki

6 x USB 2.0; 1 priključek RJ-45; 1 mikrofon; 1 slušalke; 1 priključek za napajanje; 1 x VGA; 1 izhod DVI-I

Mere

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

Teža

3,99 kg
(S podstavkom)

Napajanje

Samodejno zaznavanje napetosti po vsem svetu 65 W, 100–240 V, izmenični tok, 50–60 Hz

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®

Garancija

Garancija in servisiranje na kraju uporabe: ta triletna (3-3-0) omejena garancija ponuja tri leta brezplačne zamenjave delov in posegov. Pogoji in določila se
razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve
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Nični odjemalec HP t310 All-in-One
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

3-letna podpora HP samo za
lahke odjemalce z
zamenjavo delov naslednji
delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U4847E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H4D73AA
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Nični odjemalec HP t310 All-in-One
Opombe k sporočilom
1

Izbirno funkcijo je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vpisan v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite www.epeat.net.

Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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