Veri sayfası

HP t310 All-in-One Zero İstemci
Sanal çalışma alanlarına uygun all-in-one.
Kullanıcıların kısa sürede VMware
ağınıza bağlanmasını sağlayan PCoIP
için en iyi duruma getirilmiş HP t310
AiO İnce İstemci ile hem kullanılabilir
çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın
hem de zamandan ve paradan
tasarruf elde edin.

Küçük boyut, büyük performans

● En zorlu uygulamalarınızda bile düşük gecikme süresi ve hızlı yanıt süresi sağlayan Tera 2 PCoIP sürücüsüne sahip sorunsuz,
yüksek performanslı VMware masaüstü deneyimi yaşayın.

Basit tutun.

● Özellikle HP İnce İstemcilere yönelik bir yazılım aracı olan HP Aygıt Yöneticisi ile kurulum tabanınızın kullanımını, yönetimini ve
bakımını kolaylaştırın.

Kendinizi güvende hissedin

● Ekranları yerel kullanıcıya aktararak ultra yüksek güvenlik düzeyi ve kolay istemci yönetimi sağlayan bir ince istemci ile tüm
verilerinizi veri merkezinde depolayın. BT maliyetlerini düşürün ve merkezi destek ve yönetim sayesinde kullanımı kolaylaştırın.

Akıllı bir yatırım ile hayatınızı kolaylaştırın

● Uzun süreli kullanımları destekleyen 36 aylık uzun kullanım ömrü sayesinde geleceğe hazır olun, standart üç yıllık sınırlı garanti ile
global destek elde edin ve dünya çapında tanınan çevre sertifikalarını destekleyen enerji tasarruflu tasarım ile paradan tasarruf
edilmesine yardımcı olun.
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HP t310 All-in-One Zero İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşlemciler

TERA2321 PCoIP Zero İstemci

Azami Bellek

En fazla 512 MB
Standart bellek notu: En fazla 1333 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Kullanılabilir Grafik İşlemciler İşlemciyle tümleşik grafik kartı
Ses

İki adet 1 W hoparlör, 3,5 mm (1/8 inç) mini mikrofon jakı, 3,5 mm (1/8 inç) mini kulaklık jakı

Ekran

En fazla 1920 x 1080 çözünürlükte DVI-I üzerinden 1 ek ekran desteğine sahip 23,6" diyagonal geniş LED arkadan aydınlatmalı ekran

İletişim

10/100/1000 GbE veya 100 Mbps fiber NIC; Sihirli paket ile Wake on LAN (WOL); DNS ve DHCP ile TCP/IP; UDP

Iletişim kuralları

PCoIP özellikli VMWare Horizon View

Giriş cihazı

HP Kablolu USB Klavye (standart)
HP Kablolu USB Fare (standart)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 kulaklık; 1 güç konektörü; 1 VGA girişi; 1 DVI-I çıkışı

Boyutlar

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

Ağırlık

4,87 kg
(Ayaklı)

Güç

Evrensel otomatik algılama 65 W, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

Yerinde Garanti ve Servis: Bu üç yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça ve işçilik kapsamlıdır. Hükümler ve koşullar ülkelere göre
farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir
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HP t310 All-in-One Zero İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

5 yıllık ertesi iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir.
Ürün numarası: U4847E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: H4D73AA
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HP t310 All-in-One Zero İstemci
Mesaj Altbilgileri
1

İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya ek özellik olarak satılır.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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