Φύλλο δεδομένων

HP t520 Flexible Thin Client
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία thin client σε χαμηλό κόστος.
Προσφέρετε στους χρήστες του
εικονικού δικτύου και της γνωσιακής
βάσης μια ευέλικτη, αξιόπιστη
εμπειρία επιτραπέζιου υπολογιστή με
το HP t520 Flexible Thin Client.

Εργαστείτε πιο έξυπνα.

● Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες thin client σε μια νέα και κομψή βιομηχανική
σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα, που προσθέτει μοντέρνα νότα στο περιβάλλον σας.

Ισχυρές επιδόσεις.

● AMD GX-212JC SOC, εξαιρετικά γρήγορη διασύνδεση μονάδας flash, ενσωματωμένη διπλή DisplayPort και εγγενής VGA.

Ομαλή ενσωμάτωση.

● Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα και τις λύσεις εικονικοποίησης client που ταιριάζουν καλύτερα στο περιβάλλον σας.
Βελτιώστε τη διαχείριση και την απόδοση της υλοποίησης thin client με το λογισμικό HP Device Manager και HP Velocity.

Επενδύστε έξυπνα και μείνετε ήσυχοι.

● Προετοιμαστείτε για το μέλλον, με κύκλο ζωής 36 μηνών και υποστήριξη για απαιτητικές υλοποιήσεις, απολαύστε υποστήριξη
σε όλο τον κόσμο με τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και εξοικονομήστε χρήματα με την ενεργειακά αποδοτική
σχεδίαση που έχει λάβει παγκοσμίως αναγνωρισμένες οικολογικές πιστοποιήσεις.
● Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή απόδοση για την επένδυσή σας επιλέγοντας γραφικά AMD GX-212JC SOC (σύστημα στο
τσιπ) HD και μεγάλη μνήμη και χωρητικότητα.
● Αξιοποιήστε στο έπακρο το διαθέσιμο χώρο εργασίας, τοποθετώντας το νέο κομψό πλαίσιο χωρίς ανεμιστήρα οριζόντια ή
κατακόρυφα σε μια σειρά διαμορφώσεων μικρών διαστάσεων.
● Κάντε εύκολη την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη συντήρηση της εγκατεστημένης βάσης με το HP Device Manager, ένα
εργαλείο λογισμικού διαθέσιμο αποκλειστικά για τα HP Thin Client.
● Βελτιώστε την απόδοση του δικτύου και την εμπειρία τελικού χρήστη με το λογισμικό HP Velocity.
● Επιλέξτε Windows OS για οικεία εμπειρία Windows με ασφάλεια Enhanced Write Filter και πρόσθετη υποστήριξη πολυαφής, HP
ThinPro για Linux πλήρων λειτουργιών ή HP Smart Zero Technology για απλή διαχείριση.
● Συνδεθείτε σε εικονικά συστήματα και εφαρμογές απολαμβάνοντας υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα ISV και πιστοποιήσεις
από τις Citrix, VMware και Microsoft.
● Απολαύστε παραγωγικότητα με δύο οθόνες1 και εξασφαλίστε συνδεσιμότητα USB και προαιρετική συνδεσιμότητα παλαιού
τύπου.
● Επιλέξτε την τεχνολογία επικοινωνίας που είναι καλύτερη για σας.
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HP t520 Flexible Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise για Thin Client 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Technology 32

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11 (στα μοντέλα με Windows IoT Enterprise για Thin Client), Internet Explorer 10 (στα μοντέλα με Windows Embedded Standard 7E και
Windows Embedded Standard 7P), Internet Explorer 10 (στα μοντέλα με Windows Embedded 8 Standard), Mozilla Firefox 27 (στα μοντέλα με HP Thin Pro ή
HP Smart Zero Technology)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

AMD GX-212JC SOC APU δύο πυρήνων με γραφικά HD AMD Radeon (1,2 GHz)

Μέγιστη μνήμη

Έως DDR3L-1600 SDRAM έως 8 GB 2
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

8 GB, Έως 64 GB, MLC Flash

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon® HD

Ήχος

Στερεοφωνική mini υποδοχή ακουστικών 1/8 ίντσας και στερεοφωνική mini υποδοχή μικροφώνου1/8 ίντσας

Επικοινωνίες

Διασύνδεση δικτύου WiFi Broadcom 802.11a/g/n 2x2 με Bluetooth® (προαιρετικά)3
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet

Πρωτόκολλα

Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, Microsoft RemoteFX (RFX), VMware Horizon View μέσω RDP, VMware Horizon View μέσω PCoIP
(Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)

Συσκευή εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP
Οπτικό ποντίκι USB HP

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 1 ακουστικών, 1 μικροφώνου

Διαστάσεις

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Κατακόρυφος προσανατολισμός, χωρίς βάση)

Βάρος

1,04 kg
(Χωρίς βάση. Τα προαιρετικά στοιχεία και οι προσθήκες αυξάνουν το βάρος.)

Τροφοδοσία Ισχύος

65 W, αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz, αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, ανοχή μεταπτώσεων

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο4

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®6
ενέργειας
Εγγύηση

Επιτόπια εγγύηση και εξυπηρέτηση: Αυτή η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για
ανταλλακτικά και εργασία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
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HP t520 Flexible Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας DisplayPort
σε VGA HP

Μετατρέπει την υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq σε θύρα VGA.

Κιτ τοποθέτησης HP Thin
Client

Συνδέστε το HP Thin Client ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra-slim στο πίσω μέρος επιλεγμένων οθονών HP Z και
διατηρήστε τη βέλτιστη εργονομική ρύθμιση με το κιτ τοποθέτησης HP Thin Client.1

Πληκτρολόγιο HP USB CCID
με SmartCard

Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο σημείο εισαγωγής δεδομένων με το πληκτρολόγιο HP USB SmartCard
CCID, που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών για την απλοποίηση των
διαδικασιών πρόσβασης και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας.

Αριθμός προϊόντος: AS615AA

Αριθμός προϊόντος: E5J35AA

Αριθμός προϊόντος: E6D77AA

Προσαρμογέας HP
DisplayPort σε DVI-D

Μετατρέπει την υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq σε θύρα single link
DVI-D. Ο προσαρμογέας έχει μια υποδοχή DisplayPort που ασφαλίζει στο ένα άκρο και μια υποδοχή DVI-D στο άλλο για
καλώδιο οθόνης DVI-D.

Αριθμός προϊόντος: FH973AA

Ποντίκι laser USB 1000dpi
HP

Απολαύστε την ταχύτητα και την ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser με το κομψό ποντίκι laser USB HP 1000dpi που
ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα
Αριθμός προϊόντος: U4847E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: QY778AA
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HP t520 Flexible Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1

Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πωλείται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες επεξεργασίας 64 bit της τεχνολογίας AMD. Η πολυπύρηνη επεξεργαστική ισχύς
της τεχνολογίας AMD είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση ενός συστήματος με λειτουργικό
σύστημα 64 bit ποικίλλει.
2 Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος, που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών, δεν είναι
διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
3 Το 802.11 διατίθεται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Για τη χρήση της μονάδας Wi-Fi απαιτείται σημείο WiFi και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων WiFi είναι περιορισμένη.
4 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
5 Η διαθεσιμότητα του λογισμικού διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του thin client και το λειτουργικό σύστημα.
6 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
1

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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