Folha de Dados

HP Flexible Thin Client t520
A mais recente tecnologia de thin client a um preço de baixo custo.
Obtenha uma experiência de desktop
flexível e fiável para a sua rede virtual
e para os utilizadores especializados
com o HP Flexible Thin Client t520.

Mais inteligente.

● Maximize a sua produtividade com as mais recentes tecnologias de thin client num novo design industrial elegante e sem
ventoinha que dá um toque moderno a uma variedade de ambientes.

Desempenho potente.

● Obtenha uma AMD GX-212JC SOC, uma interface de unidade flash ultrarrápida, duas DisplayPort integradas e VGA nativo.

Integração sem problemas.

● Escolha o sistema operativo e as soluções de virtualização de cliente que melhor se adequam ao seu ambiente. Ajude a
impulsionar a gestão e o desempenho da sua implementação de thin client com o software HP Device Manager e HP Velocity.

Fique mais tranquilo com um investimento inteligente.

● Faça um investimento de médio prazo com um ciclo de vida longo de 36 meses que suporta implementações em larga escala,
obtenha suporte global a partir de uma garantia limitada standard de três anos e poupe dinheiro com um design com eficiência
energética que tem certificações ecológicas globalmente reconhecidas.
● Obtenha o melhor retorno para o seu investimento com AMD GX-212JC SOC (System on Chip), placa gráfica de alta definição e
memória e armazenamento expansivos.
● Tire o máximo proveito do seu espaço de trabalho e implemente o novo e elegante chassis sem ventoinha na vertical ou na
horizontal numa variada gama de definições compactas.
● Torne mais fácil implementar, gerir e manter a sua base instalada com o HP Device Manager, uma ferramenta de software
disponível exclusivamente para HP Thin Clients.
● Melhore o desempenho de rede e a experiência do utilizador final com o software HP Velocity.
● Selecione um sistema operativo Windows para uma experiência Windows familiar com segurança Enhanced Write Filter e
suporte multitoque adicional, HP ThinPro para Linux com todas as funcionalidades ou Tecnologia HP Smart Zero para uma
gestão simples.
● Ligue-se às suas aplicações e ambientes de trabalho virtualizados com suporte para software ISV mais recente e certificações da
Citrix, VMware e Microsoft.
● Desfrute de produtividade com dois ecrãs1 e obtenha conectividade USB e legada opcional.
● Escolha a tecnologia de comunicação que é melhor para si.
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HP Flexible Thin Client t520 Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Windows 10 IoT Enterprise para Thin Clients 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
Tecnologia HP Smart Zero 32
Browser

Microsoft Internet Explorer 11 (para modelos com Windows IoT Enterprise para Thin Clients); Microsoft Internet Explorer 10 (para modelos com Windows
Embedded Standard 7E e Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (para modelos com Windows Embedded 8 Standard); Mozilla
Firefox 27 (para modelos com HP Thin Pro ou tecnologia HP Smart Zero)

Processadores disponíveis1

AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU com placa gráfica AMD Radeon HD (1,2 GHz)

Memória Máxima

Até Até 8 GB de SDRAM DDR3L-1600 2
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1600 MT/s

Armazenamento interno

8 GB, Até 64 GB, MLC Flash

Placa gráfica disponível

Placa gráfica HD AMD Radeon® integrada

Áudio

Mini-ficha estéreo de 1/8 de polegada para auscultadores e mini-ficha estéreo de 1/8 de polegada para microfone

Comunicações

Interface de rede WiFi Broadcom 802.11a/g/n 2x2 com Bluetooth® (opcional)3
Gigabit Ethernet integrado

Protocolos

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View através de RDP; VMware Horizon View através de PCoIP
(Os protocolos dependem do sistema operativo instalado)

Dispositivo de entrada

Teclado Standard USB HP
Rato óptico Bluetooth HP

Portas e Ligações

2 USB 3.0; 1 auscultador; 1 microfone

Dimensões

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Orientação vertical, sem suporte)

Peso

1,04 kg
(Sem suporte. As opções e funcionalidades adicionais irão aumentar o peso.)

Alimentação

65W, deteção automática universal, 100-240VCA, 50-60Hz, desligar automático para economizar energia, resistente a picos de corrente

Ambientais

Baixo halogéneo4

Conformidade com standards Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® disponíveis6
de eficiência energética
Garantia

Garantia e Assistência no local: esta oferta de garantia limitada e de serviço de três anos (3-3-0) disponibiliza três anos de peças e mão-de-obra. Os
termos e as condições variam segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e limitações

Folha de Dados

HP Flexible Thin Client t520
Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador de DisplayPort
para VGA HP

Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta VGA.

Kit de montagem HP Thin
Client

Fixe o seu HP Thin Client ou PC USDT à parte traseira de determinados ecrãs HP Z e mantenha uma ajustabilidade
ergonómica optimizada com o kit de montagem HP Thin Client.1

Teclado USB CCID SmartCard
HP

Adicione uma camada adicional de segurança no ponto de entrada de dados com o teclado HP USB SmartCard CCID, que
inclui um leitor de smart card integrado para ajudar a simplificar os procedimentos de acesso e impedir o acesso não
autorizado aos seus computadores e redes.

Número de produto: AS615AA

Número de produto: E5J35AA

Número de produto: E6D77AA

Adaptador DisplayPort para
DVI-D HP

Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta DVI-D de ligação única. O
adaptador tem um conector de bloqueio DisplayPort numa extremidade e um conector DVI-D na outra para se ligar a um
cabo de monitor DVI-D.

Número de produto: FH973AA

Rato Laser HP USB 1000dpi

Obtenha a velocidade e precisão do rastreamento a laser num design simples e elegante com o rato a laser HP USB
1000dpi – para o mais recente na tecnologia de sensibilidade a laser.

Número de produto: QY778AA

Troca no dia útil seguinte, 3
anos.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia seguinte ao problema, se não
for possível solucionar o problema remotamente
Número de produto: U4847E
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HP Flexible Thin Client t520
Rodapés com mensagens
1

Funcionalidade opcional vendida separadamente ou como adicional.

Especificações técnicas renúncias
Este sistema requer um sistema operativo de 64 bits e produtos de software de 64 bits para tirar partido das capacidade de processamento de 64 bits da tecnologia AMD. O processamento multi-core disponível com
tecnologia AMD é concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Dada a vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho do sistema, incluindo um sistema operativo de 64 bits, varia.
2 O chipset das placas gráficas utiliza parte de memória total do sistema (RAM) para melhor desempenho de gráficos. A memória de sistema dedicada a desempenho de gráficos fica indisponível para utilização por parte
de outros programas.
3 802.11 vendido como opção ou funcionalidade adicional. A utilização de módulo WiFi requer ponto de acesso WiFi e serviço de Internet. A disponibilidade de pontos de acesso WiFi públicos é limitada.
4 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não têm baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
5 A disponibilidade do software varia de acordo com a configuração do thin client e o sistema operativo.
6 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.
1

Saiba mais em
www.hp.eu/thinclients
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014-2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas
garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma
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técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas registadas nos E.U.A. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela
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Advanced Micro Devices, Inc.
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