Taulukot

HP:n joustava t520 -asiakaspääte
Uusin thin client -tekniikka edulliseen hintaan.
Saat joustavan ja luotettavan
työpöyän käyttökokemuksen
virtuaalisen verkon ja tietokannan
käyttäjille HP:n t520 joustavan Thin
Client -ratkaisun avulla.

Älykkäämpää työskentelyä.

● Maksimoi tuottavuutesi uusimmilla thin client -tekniikoilla, jotka ovat saatavilla uudessa, tyylikkäässä tuulettimettomassa
mallissa, joka tuottaa modernin sävyn erilaisiin ympäristöihin.

Tehokkuutta ja suorituskykyä

● Saat AMD GX-212JC SOC -suorittimen, erittäin nopean flash-asemaliitännän, sisäisen DisplayPort-kaksoisportin ja sisäisen
VGA-portin.

Saumaton integrointi.

● Valitse käyttöympäristöösi parhaiten sopivat käyttöjärjestelmä ja ohjelmien virtualisointiratkaisut. Voit tehostaa thin client
-ratkaisun hallintaa ja suorituskykyä HP Device Manager- ja HP Velocity -ohjelmistoilla.

Älykäs sijoitus tuottaa mielenrauhan.

● Olet valmiina tulevaisuuden haasteisiin 36 kuukauden elinkaaren ansiosta, joka tukee laajennettua käyttöönottoa, kolmen
vuoden rajoitetun takuun ansiosta hyödyt maailmanlaajuisesta tuestamme ja lisäksi voit säästää rahaa laitteen
ympäristösertifikaatein palkitun energiatehokkuuden ansiosta.
● Saat parhaan vastineen sijoittamillesi rahoille AMD GX-212JC SOC -sirujärjestelmällä, HD-näytönohjaimella ja suurella muistilla ja
tallennustilalla.
● Ota kaikki irti saatavilla olevasta työtilasta ja ota käyttöön uusi virtaviivainen ja tuulettimeton kotelo vaaka- tai pystyasennossa
hyödyntämällä joustavia asetuksia.
● Helpota asennuskantasi käyttöönottoa, hallintaa ja ylläpitoa HP Device Manager -ohjelmistotyökalulla, joka on saatavilla vain HP
Thin Client -työasemille.
● Paranna verkon suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta HP Velocity -ohjelmiston avulla.
● Valitse Windows-käyttöjärjestelmä, jos haluat tutun Windows-käyttökokemuksen sekä Enhanced Write Filter -suojauksen ja
lisätyn monikoskeustuen, HP ThinPro, jos käytössä on kattava Linux-ympäristö tai HP Smart Zero Technology, jos tavoitteena on
yksinkertainen hallinta.
● Yhdistä virtualisoidut työpöydät ja sovellukset uusimman ISV-tuen ja Citrix-, VMware- ja Microsoft-sertifiointien avulla.
● Nauti kahden näytön tarjoamasta tuottavuudesta1, USB-yhteyksistä ja valinnaisista vanhemman tekniikan yhteyksistä.
● Valitse viestintätekniikka, joka sopii sinulle parhaiten.

Taulukot

HP:n joustava t520 -asiakaspääte Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64
Windows Embedded 8 Standard, 64-bittinen
Windows Embedded Standard 7E, 32-bittinen
Windows Embedded Standard 7P, 64-bittinen
HP ThinPro 32
HP Smart Zero -tekniikka 32

Selain

Internet Explorer 6 (malleille, joissa on Windows IoT Enterprise for Thin Clients); Internet Explorer 10 (malleille, joissa on Windows Embedded Standard 7E
tai Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (malleille, joissa on Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 27 (malleille,
joissa on HP ThinPro tai HP Smart Zero -tekniikka)

Saatavilla olevat suorittimet1 Kahden ytimen AMD GX-212JC SOC APU -suoritin ja teräväpiirtoinen AMD Radeon -näytönohjain (1,2 GHz)
Muistin enimmäismäärä

Enintään jopa 2 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM 2
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Sisäinen tallennustila

8 Gt, Enintään 64 Gt, MLC Flash

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Sisäinen AMD Radeon® -teräväpiirtonäytönohjain

Ääni

1/8-tuumainen stereominiliitin kuulokkeille ja 1/8-tuumainen stereominiliitin mikrofonille

Tietoliikenne

Broadcom 802.11a/g/n 2×2 WiFi-verkkokortti ja Bluetooth® (lisävaruste)3
Sisäinen gigabitin Ethernet

Protokollat

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View (RDP:n kautta); VMware Horizon View (PCoIP:n kautta)
(Protokollat ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä)

Syöttölaite

HP:n USB-vakionäppäimistö
HP:n optinen USB-hiiri

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia, kuulokeliitäntä; mikrofoniliitäntä

Mitat

4,51 × 20 × 20,01 cm
(Pystysuuntainen ilman jalustaa)

Paino

1,04 kg
(Ilman jalustaa. Lisävarusteet ja apuohjelmat lisäävät painoa.)

Virtalaitteet

65 W, jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä automaattinen virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä

Ympäristö

Vähähalogeeninen4

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä6

Takuu

Asiakkaan tiloissa annettavaa huoltoa koskeva takuu: 3 vuoden (3-3-0) rajoitettuun takuuseen ja huoltopalveluun kuuluu 3 vuoden takuu osille ja
työlle. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n
DisplayPort–VGA-sovitin

Muuntaa HP Compaq -yrityspöytäkoneen DisplayPort-liitännän VGA-portiksi.

HP Thin Client ‑kiinnityssarja

Voit liittää HP Thin Client- tai USDT -tietokoneen tiettyjen HP Z -näyttöjen taakse ja nauttia edelleen HP Thin Client
-kiinnityssarjan mahdollistamasta optimaalisesta ergonomisesta säädettävyydestä.1

Tuotenumero: AS615AA

Tuotenumero: E5J35AA

HP:n SmartCard CCID
-USB-näppäimistö

Voit lisätä suojausta tietojen syöttöön HP:n USB SmartCard CCID -näppäimistöllä, joka sisältää integroidun älykorttien
lukulaitteen, mikä helpottaa kirjautumismenettelyjä ja estää luvattoman pääsyn tietokoneeseen ja verkkoihin.

HP:n DisplayPort–DVI-D
-sovitin

Muuntaa HP Compaq -yrityspöytäkoneen DisplayPort-liitännän yksilinkkiseksi DVI-D-portiksi. Sovittimessa on toisessa
päässä lukittuva DisplayPort-liitäntä ja toisessa DVI-D-liitäntä DVI-D-näytön kaapeliin liittämistä varten.

HP:n USB-laserhiiri, 1000dpi

Hanki lasertekniikan nopeuden ja tarkkuuden yksinkertaisessa ja tyylikäs kannettava, jossa on HP:n USB- laserhiiri - 1
000 dpi:n uusimpia lasertunnistustekniikkaa.

Tuotenumero: E6D77AA

Tuotenumero: FH973AA

Tuotenumero: QY778AA

3 vuoden vaihtopalvelu
seuraavana arkipäivänä

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä
Tuotenumero: U4847E
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Viestin alaviitteet
1

Valinnainen ominaisuus; myydään erikseen tai lisälaitteina.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Tämä järjestelmä edellyttää 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-tekniikan 64-bittisiä käsittelyominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD:n usean ytimen suorittimet parantavat
järjestelmän suorituskykyä. Kun huomioidaan käytettävissä olevan ohjelmistovalikoiman laajuus, 64-bittisen käyttöjärjestelmän sisältävän järjestelmän suorituskyky voi vaihdella.
2 Grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaismuistista (RAM) grafiikan suorittamiseen. Grafiikkaa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä.
3 802.11 myydään lisävarusteena tai lisäominaisuutena. Wi-Fi-moduulin käyttö edellyttää WiFi-tukiasemaa ja internet-yhteyttä. Julkisten langattomien Wi-Fi-tukiasemien saatavuus on rajoitettu.
4 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
5 Ohjelmiston saatavuus vaihtelee thin client -asetusten ja käyttöjärjestelmän mukaan.
6 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014–2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat
takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei
vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard-yhtiö käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. AMD on Advanced Micro Devices,
Inc.:n tavaramerkki.
4AA5-2556FIE, Huhtikuu 2016

