Adatlap

HP t520 rugalmas vékony kliens
A legújabb vékonykliens-technológia rendkívül kedvező áron.
A HP t520 rugalmas vékony kliens
rugalmas, megbízható asztali
számítógépes élményt biztosít a
virtuális hálózata és a tudásbázis
felhasználói számára.

Dolgozzon okosabban.

● A legújabb vékonykliens-technológiákkal, amelyek számos környezetet modernebbé varázsolnak karcsú, új, ventilátor nélküli
ipari stílusú kialakításukkal, maximalizálhatja a termelékenységet.

Erőteljes teljesítmény.

● AMD GX-212JC SOC ultragyors flashmeghajtó-illesztő, integrált kettős DisplayPort és natív VGA.

Zökkenőmentes integráció.

● Kiválaszthatja a környezetéhez legjobban illő operációs rendszert és ügyfél-virtualizálási megoldásokat. A HP Device Manager és
a HP Velocity szoftver segítségével jelentősen javíthatja vékonykliens-telepítésének kezelését és teljesítményét.

Egy ilyen intelligens befektetés mellett nyugodtan alhat.

● A 36 hónapos, a bővített telepítéseket is támogató életciklussal felkészülhet a jövőre, a szabványos hároméves korlátozott
jótállás globális támogatást biztosít, a globálisan elismert ökotanúsítványokkal rendelkező energiahatékony kialakítás révén
pedig pénzt takaríthat meg.
● Az AMD GX-212JC SOC (egylapkás rendszer), a HD grafikus rendszer, a bőséges memória és tárhely révén befektetése a lehető
legjobban térül meg munkája során.
● Hozza ki a legtöbbet a rendelkezésre álló területből, és telepítse ezt az új, karcsú, ventilátor nélküli házat függőlegesen vagy
vízszintesen kompakt beállítások széles választékával.
● A kizárólag HP vékony kliensekhez elérhető HP Device Manager szoftvereszköz megkönnyíti a telepítési alap telepítését,
kezelését és karbantartását.
● A HP Velocity szoftver segítségével javíthatja a hálózati teljesítményt és a végfelhasználói élményt.
● A jól ismert Windows felhasználói élmény érdekében válasszon speciális írási szűrő biztonsági funkcióval és multi-touch
támogatással ellátott Windows rendszert. A teljes körű funkciókkal rendelkező Linux rendszerhez válassza a HP ThinPro
technológiát, az egyszerű felügyelet érdekében pedig a HP Smart Zero technológiát.
● Csatlakozzon virtualizált asztali környezeteihez és alkalmazásaihoz a független szoftvergyártók legújabb termékei és a Citrix-,
VMware- és Microsoft-tanúsítványok támogatásával.
● Két képernyőn dolgozhat1, illetve USB- és opcionálisan régebbi típusú kapcsolatokat használhat.
● Válassza az Ön számára legmegfelelőbb kommunikációs technológiát.
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HP t520 rugalmas vékony kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

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

Böngésző

Microsoft Internet Explorer 11 (vékonykliensekhez készült Windows IoT Enterprise rendszert futtató modellekhez); Microsoft Internet Explorer 10 (Windows
Embedded Standard 7E és Windows Embedded Standard 7P rendszerű modellekhez); Microsoft Internet Explorer 10 (Windows Embedded 8 Standard
rendszerű modellekhez); Mozilla Firefox 27 (HP ThinPro vagy HP Smart Zero technológiát használó modellekhez)

Elérhető processzorok1

AMD GX-212JC kétmagos SOC APU AMD Radeon HD grafikus vezérlővel (1,2 GHz)

Legnagyobb memória

Legfeljebb Akár 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Standard memória – feljegyzés: Akár 1600 MT/s átviteli sebesség

Belső tárolókapacitás

8 GB, Legfeljebb 64 GB, MLC Flash

Elérhető grafikus kártya

Integrált AMD Radeon® HD grafikus vezérlő

Hangeszközök

1/8 hüvelykes sztereó mini-jack fejhallgatóhoz és 1/8 hüvelykes sztereó mini-jack mikrofonhoz

Kommunikáció

Broadcom 802.11a/g/n 2x2 WiFi hálózati illesztő Bluetooth® technológiával (opcionális)3
Beépített Gigabit Ethernet

Protokollok

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View RDP protokollon keresztül; VMware Horizon View PCoIP protokollon
keresztül
(A protokollok a telepített operációs rendszertől függnek)

Bemeneti eszköz

HP USB szabványos billentyűzet
HP USB optikai egér

Portok és csatlakozók

2 USB 3.0; 1 fejhallgató; 1 mikrofonbemenet

Méretek

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Függőleges helyzet állvány nélkül)

Súly

1,04 kg
(Állvány nélkül. Az opcionális kiegészítők és a bővítmények növelik a tömeget.)

Áramellátás

65 W, univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus kikapcsolás, túlfeszültségtűrő

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú4

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® besorolású konfigurációk érhetők el6

Garancia

Helyszíni jótállás és szervizelés: Ez a 3 éves (3-3-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás tartalmazza az alkatrészek és a munkavégzés biztosítását
is. A használati feltételek országonként eltérőek. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP DisplayPort – VGA
adapter

A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a VGA-portra küldi.

HP
vékonykliens-rögzítőkészlet

HP vékonykliensét vagy ultravékony asztali számítógépét a megfelelő HP Z kijelzők hátlapjához rögzítheti és a HP
vékonykliens-rögzítőkészlettel optimális, ergonomikus állíthatóságot tarthat fenn.1

HP USB SmartCard CCID
billentyűzet

Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált
intelligenskártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való
illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

Termékszám: AS615AA

Termékszám: E5J35AA

Termékszám: E6D77AA

HP DisplayPort – DVI-D
adapter

A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a Single Link DVI-D portra küldi. Az adapter
egyik végén reteszelhető DisplayPort csatlakozó, a másik végén pedig DVI-D monitorkábel csatlakoztatására szolgáló
DVI-D csatlakozó található.

Termékszám: FH973AA

HP USB 1000dpi lézeres egér

A lézeres érzékelési technológia legújabb vívmányait alkalmazó HP USB 1000 dpi lézeres egér egyszerű, elegáns
formában kínálja a lézeres leképezés sebességét és pontosságát.

Termékszám: QY778AA

3 év, következő munkanapi
csere

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt
Termékszám: U4847E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1

Az opcionális funkció külön vagy kiegészítőként vásárolható meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
Ennek a rendszernek 64 bites operációs rendszerre és 64 bites szoftverekre van szüksége ahhoz, hogy kihasználja az AMD technológia 64 bites feldolgozási képességeit. Az AMD technológia esetén elérhető
többmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre épülő rendszerek teljesítménye
esetenként más és más lehet.
2 A grafikus chipkészlet működés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória (RAM) egy részét a grafikus teljesítmény biztosításához. A grafikus teljesítmény biztosításához lefoglalt rendszermemóriát más
programok másra nem használhatják.
3 A 802.11 opcionális vagy kiegészítő szolgáltatás. A Wi-Fi modul használatához vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános WiFi hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
4A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
5Az elérhető szoftverek a vékony ügyfél konfigurációjától és az operációs rendszertől függően változnak.
6EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
1

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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