Datasheet

HP t520 flexibele thin client
De nieuwste thin client-technologie voor een lage prijs.
Geef gebruikers van uw virtuele
netwerk en knowledgebase een
flexibele, betrouwbare
desktopervaring met de HP t520
flexible tin cient.

Slimmer werken.

● Maximaliseer uw productiviteit met de nieuwste thin client-technologie in een elegant, nieuw ventilatorloos high-tech systeem
dat uw omgeving een moderne uitstraling geeft.

Krachtige prestaties.

● Werk met AMD GX-212JC SOC, een ultra-snelle flashdrive-interface, geïntegreerd dual DisplayPort en standaard VGA.

Naadloze integratie.

● Kies het besturingssysteem en de clientvirtualisatie-oplossingen die bij uw omgeving passen. Verbeter het beheer en de
prestaties van uw thin client-installatie met HP Device Manager en HP Velocity software.

Een slimme investering voor een gerust gevoel.

● Wees voorbereid op de toekomst dankzij een lifecycle van 36 maanden met ondersteuning voor uitgebreide implementaties,
standaard drie jaar garantie met wereldwijde support en bespaar geld met een energie-efficiënt ontwerp dat wereldwijd erkende
eco-certificeringen heeft.
● Behaal het beste rendement op uw investering met AMD GX-212JC SOC (System on Chip), HD graphics en heel veel geheugen en
opslag.
● Benut de beschikbare ruimte optimaal met de elegante, nieuwe, ventilatorloze behuizing, horizontaal of verticaal in diverse
compacte configuraties.
● Implementeer, beheer en onderhoud uw apparatuur eenvoudig met HP Device Manager, een softwaretool die exclusief
beschikbaar is voor HP thin clients.
● Verbeter de netwerkprestaties en de eindgebruikerservaring met HP Velocity software.
● Kies een Windows OS voor een vertrouwde Windows-ervaring met Enhanced Write Filter-beveiliging en multi-touch
ondersteuning, HP ThinPro voor uitgebreide Linux of HP Smart Zero-technologie voor gemakkelijk beheer.
● Maak verbinding met uw gevirtualiseerde desktop pc's en applicaties dankzij ondersteuning voor de nieuwste ISV's en
certificeringen van Citrix, VMware en Microsoft.
● Werk productief met twee schermen1, USB en optionele legacy-connectiviteit.
● Kies de communicatietechnologie die bij u past.
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HP t520 flexibele thin client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Browser

Microsoft Internet Explorer 11 (voor modellen met IoT Enterprise voor Thin Clients); Microsoft Internet Explorer 10 (voor modellen met Windows Embedded
Standard 7E en Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (voor modellen met Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 27
(voor modellen met HP Thin Pro of HP Smart Zero technologie)

Beschikbare processors1

AMD GX-212JC dual-core SOC APU met AMD Radeon HD Graphics (1,2 GHz)

Maximum geheugen

Tot tot 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Interne opslag

8 GB, Tot 64 GB, MLC Flash

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde AMD Radeon® HD Graphics

Audio

1/8-inch stereo mini-connector voor hoofdtelefoon en 1/8-inch stereo mini-connector voor microfoon

Communicatie

Broadcom 802.11a/g/n 2 x 2 WiFi netwerkinterface met Bluetooth® (optioneel)3
Ingebouwd Gigabit Ethernet

Protocollen

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View via RDP; VMware Horizon View via PCoIP
(Protocollen zijn afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem)

Invoerapparaat

HP USB standaard toetsenbord
HP USB optische muis

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon; 1 microfoon

Afmetingen

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Verticale positie zonder voet)

Gewicht

1,04 kg
(Zonder voet. Toegevoegde opties en add-ins verhogen het gewicht.)

Voeding

65 ondersteuning van Watt, wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerant

Omgeving

Laag-halogeen4

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar6

Garantie

On-site garantie en service: De 3-jarige (3-3-0) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per land.
Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing
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HP t520 flexibele thin client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP DisplayPort-naar-VGA
adapter

Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een VGA-poort.

HP thin client-montagekit

Bevestig uw HP thin client of USDT pc aan de achterzijde van geselecteerde HP Z Displays, die dankzij de HP thin client
montagekit verstelbaar blijven.1

Bestelnr.: AS615AA

Bestelnr.: E5J35AA

HP USB SmartCard
CCID-toetsenbord

Voeg een extra beveiligingslaag toe op het datainvoerpunt met het HP USB SmartCard CCID-toetsenbord, met
geïntegreerde smart cardlezer om inlogprocedures te vereenvoudigen en ongeoorloofde toegang tot uw pc en
netwerken te voorkomen.

Bestelnr.: E6D77AA

HP DisplayPort naar DVI-D
adapter

Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een single-link DVI-D poort. De
adapter heeft een DisplayPort-connector met sluiting aan de ene zijde en een DVI-D connector aan de andere, voor
aansluiting op een DVI-D monitorkabel.

Bestelnr.: FH973AA

HP USB lasermuis, 1000 dpi

De HP USB 1000-dpi lasermuis biedt de snelheid en nauwkeurigheid van lasertracking in een eenvoudig, elegant design
en de nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: QY778AA

3 jaar exchange op de
volgende werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden
opgelost
Bestelnr.: U4847E
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HP t520 flexibele thin client
Messaging, voetnoten
1

Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.

Technische specificaties disclaimers
Voor dit systeem zijn een 64-bits besturingssysteem en 64-bits softwareproducten nodig om de 64-bits verwerkingscapaciteit van de AMD-technologie optimaal te benutten. AMD-technologie biedt multi-core
processing om de prestaties van dit systeem te verbeteren. Gezien het grote aantal verkrijgbare softwaretoepassingen kunnen de prestaties van elk systeem, ook een 64-bits besturingssysteem, variëren.
2 De grafische chipset gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen (RAM) voor grafische prestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor gebruik door
andere programma's.
3 802.11 wordt apart of als add-on verkocht. Voor gebruik van de Wi-Fi-module zijn een wireless access point en een internetabonnement vereist. Openbare WiFi access points zijn beperkt beschikbaar.
4 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
5 Beschikbare software varieert afhankelijk van de thin client-configuratie en het besturingssysteem.
6 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
1

Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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