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HP t520 fleksibel tynnklient
Den nyeste tynnklientteknologien til en rimelig pris.
Gi brukerne av ditt virtuelle nettverk
og kunnskapsbase en fleksibel og
pålitelig stasjonær opplevelse med HP
t520 fleksibel tynnklient.

Arbeid smartere.

● Maksimer produktiviteten med den nyeste teknologien for tynnklienter pakket inn i en slank, ny, vifteløs industridesign som gir et
moderne preg i en rekke miljøer.

Kraftig ytelse.

● Få AMD GX-212JC SOC, et svært raskt flash-stasjonsgrensesnitt, integrert dobbel DisplayPort og innebygd VGA.

Sømløs integrering.

● Velg operativsystemet og klientvirtualiseringsløsningene som er best egnet for ditt miljø. Forbedre administrasjon og ytelse i
tynnklientutplasseringen med HP Device manager- og HP Velocity-programvare.

Vær trygg med en smart investering.

● Vær fremtidsklar med 36 måneder lang livssyklus som støtter forlengede distribusjoner, få global støtte fra en standard treårig
begrenset garanti, og bidra til å spare penger med en energieffektiv design som bærer globalt anerkjente miljøsertifiseringer.
● Få det beste for investeringene med AMD GX-212JC SOC (System on Chip), HD-grafikk og ekspansivt minne og lagring.
● Få mest mulig ut av plassen du har tilgjengelig, og implementer det slanke, nye, vifteløse chassiset vannrett eller loddrett i et
bredt utvalg av kompakte innstillinger.
● Gjør det enkelt å utplassere, administrere og vedlikeholde din installere base med HP Device Manager, et programvareverktøy
som kun er tilgjengelig for HP tynnklienter.
● Få forbedrtet nettverksytelse og sluttbrukererfaring med HP Velocity-programvare.
● Velg et Windows-OS slik at du får en kjent og kjær Windows-opplevelse med Enhanced Write Filter-sikkerhet og
multi-touch-støtte, HP ThinPro for Linux med alle funksjoner eller HP Smart Zero-teknologi for enkel administrasjon.
● Koble til virtualiserte skrivebord og programmer med støtte for de nyeste ISV-ene og sertifiseringene fra Citrix, VMware og
Microsoft.
● Gled deg over produktiviteten du får med to skjermer1, USB og valgfri tilkobling til eldre enheter.
● Velg kommunikasjonsteknologien som er best for deg.
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Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise for tynne klienter 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
HP Smart Zero-teknologi 32

Nettleser

Microsoft Internet Explorer 11 (for modeller med Windows IoT Enterprise for tynne klienter); Microsoft Internet Explorer 10 (for modeller med Windows
Embedded Standard 7E og Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (for modeller med Windows Embedded 8 Standard); Mozilla
Firefox 27 (for modeller med HP Thin Pro og HP Smart Zero-teknologi)

Tilgjengelige prosessorer1

AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU med AMD Radeon HD-grafikk (1,2 GHz)

Maksimalt minne

Inntil opptil 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Internminne

8 GB, Inntil 64 GB , MLC Flash

Tilgjengelig grafikk

Integrert AMD Radeon® HD-grafikkort

Lyd

1/8-tommers stereo-miniplugg for hodetelefoner og 1/8-tommers stereominiplugg for mikrofon

Kommunikasjon

Broadcom 802.11a/g/n 2x2 WiFi-nettverksgrensesnitt med Bluetooth® (tillegg)3
Integrert Gigabit Ethernet

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View gjennom RDP; VMware Horizon View gjennom PCoIP
(Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)

Inndataenhet

HP USB standardtastatur
HP optisk USB-mus

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 1 hodetelefon; 1 mikrofon

Mål

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Vertikal retning uten stativ)

Vekt

1,04 kg
(Uten fot. Tillegg og påbygginger vil øke vekten.)

Strøm

65 W verdensdekkende 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning med strømsparende automatisk avslåing, spenningstoleranse

Miljømessig

Lavhalogen4

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig6

Garanti

På stedet-garanti og -service: Denne 3-årige (3-3-0) begrensede garantien og servicetilbudet innebærer 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår
varierer fra land til land. Visse restriksjoner og utelukkelser gjelder
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP DisplayPort til
VGA-adapter

Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en VGA-port.

HP monteringssett for
tynnklient

Fest din HP tynnklient eller USDT PC på baksiden av utvalgte HP Z-skjermer og oppretthold optimal ergonomisk
justerbarhet med HP monteringssett for tynnklient.1

HP USB SmartCard
CCID-tastatur

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en
integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

HP DisplayPort til
DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en DVI-D Single Link-port.
Adapteren har en DisplayPort-kontakt med festemekanisme på den ene enden og en DVI-D-kontakt på den andre for
tilkoblig til en DVI-D-skjermkabel.

Produktnummer: AS615AA

Produktnummer: E5J35AA

Produktnummer: E6D77AA

Produktnummer: FH973AA

HP USB 1000 dpi lasermus

Få lasersporingens hastighet og presisjon i en enkel, elegant design med HP USB 1000 dpi lasermus – med det siste
innen lasersensorteknologi.

Produktnummer: QY778AA

3 års utskifting neste
virkedag

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan
løses eksternt.
Produktnummer: U4847E
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Fotnoter
1

Tilleggsfunksjon selges separat eller som påbyggingsfunksjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Dette systemet krever et 64-bits operativsystem og 64-bits programvareprodukter for å kunne benytte 64-bits databehandling i AMD-teknologien. Den flerkjerners prosesseringen som er tilgjengelig med
AMD-teknologien, skal forbedre ytelsen til systemet. På grunn av det brede utvalget av programvare vil ytelsen til et system med et 64-bits operativsystem variere.
2 (Grafikkbrikkesett bruker deler av det totale systemminnet (RAM) til grafikkytelse. Systemminne som er satt av til grafikk, er ikke tilgjengelig for andre programmer.
3 802.11 er en tilleggs- eller påbyggingsfunksjon. Bruk av Wi-Fi-modul krever WiFi-tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige WiFi-tilgangspunkter er begrenset.
4 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp er kanskje ikke lavhalogen.
5 Programvaretilgjengelighet varierer avhengig av tynnklientkonfigurasjon og operativsystem.
6 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
1

Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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