Záznamový list

Flexibilný tenký klient HP t520
Najnovšia technológia tenkých klientov za nízku cenu.
Získajte flexibilné a spoľahlivé
možnosti práce stolového počítača pre
svojich používateľov virtuálnej siete a
vedomostnej databázy na flexibilnom
tenkom klientovi HP t520.

Pracujte inteligentnejšie.

● Maximalizujte svoju produktivitu s najnovšími technológiami tenkých klientov zakomponovaných do elegantného nového
priemyselného dizajnu bez ventilátorov, ktorý dodáva moderný nádych širokej škále prostredí.

Vysoký výkon.

● Získajte procesor AMD GX-212JC SOC, mimoriadne rýchle rozhranie pre disk typu Flash, dva integrované porty DisplayPort a
natívny port VGA.

Bezproblémová integrácia.

● Vyberte si operačný systém a riešenia virtualizácie klientov, ktoré sú najvhodnejšie pre vaše prostredie. Zlepšite správu a výkon
nasadenia tenkého klienta so softvérom HP Device Manager a HP Velocity.

Upokojte sa rozumnou investíciou.

● Buďte pripravený na budúcnosť s 36-mesačným životným cyklom, ktorý podporuje dlhodobé nasadenia, získajte globálnu
podporu so štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou a šetrite peniaze s energeticky úsporným dizajnom, ktorý má
celosvetovo uznávané ekologické certifikáty.
● Získajte za svoje investície to najlepšie so systémom AMD GX-212JC SOC (System on Chip), grafikou HD a veľkou pamäťou a
úložným priestorom.
● Optimálne využívajte dostupný pracovný priestor a nasaďte si elegantné a nové šasi bez ventilátorov v zvislej alebo vodorovnej
polohe s rôznymi kompaktnými nastaveniami.
● Získajte možnosť jednoduchého nasadenia, správy a údržby inštalačného základu so softvérovým nástrojom HP Device Manager,
ktorý je k dispozícii exkluzívne pre tenkých klientov HP.
● Zvýšte výkonnosť siete a zlepšite zážitok pre koncového používateľa vďaka softvéru HP Velocity.
● Vyberte si operačný systém Windows pre dobre známe prostredie Windows so zabezpečením Enhanced Write Filter a pridanú
multidotykovú podporu, HP ThinPro pre plne vybavený systém Linux alebo technológiu HP Smart Zero Technology na
jednoduchú správu.
● Pripájajte sa k virtualizovaným plochám a aplikáciám s podporou najnovších riešení od nezávislých dodávateľov softvéru a
certifikácií od spoločností Citrix, VMware a Microsoft.
● Vychutnávajte si produktivitu na dvoch displejoch1 a získajte pripojenie cez USB a staršie rozhrania.
● Vyberte si technológiu komunikácie, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
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Dostupný operačný systém

Windows 10 IoT Enterprise pre tenkých klientov 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
Technológia HP Smart Zero Technology 32

Prehľadávač

Microsoft Internet Explorer 11 (pre modely so systémom Windows IoT Enterprise pre tenkých klientov); Microsoft Internet Explorer 10 (pre modely so
systémom Windows Embedded Standard 7E a Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (pre modely so systémom Windows
Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 27 (pre modely s technológiou HP Thin Pro alebo HP Smart Zero)

Dostupné procesory1

dvojjadrový procesor AMD GX-212JC SOC APU s grafickou kartou AMD Radeon HD (1,2 GHz)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne Až do 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s

Vnútorná pamäť

8 GB, Maximálne 64 GB, MLC Flash

Dostupná grafická karta

Integrovaná grafická karta AMD Radeon® HD

Zvuk

1/8-palcový stereofónny vstup typu mini-jack pre slúchadlá a 1/8-palcový stereofónny vstup typu mini-jack pre mikrofón

Možnosti komunikácie

sieťové rozhranie Broadcom 802.11a/g/n 2x2 WiFi s technológiou Bluetooth® (voliteľné)3
Integrovaný gigabitový Ethernet

Protokoly

technológia Citrix ICA; technológia Citrix HDX; protokol Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); Zobrazenie VMware Horizon View prostredníctvom
protokolu RDP; Zobrazenie VMware Horizon View prostredníctvom protokolu PCoIP
(Použité protokoly závisia od nainštalovaného operačného systému)

Vstupná jednotka

Štandardná klávesnica HP USB
Optická myš HP pre rozhranie USB

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 konektor pre slúchadlá; 1 mikrofón

Rozmery

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Vo zvislej orientácii bez stojana)

Hmotnosť

1,04 kg
(Bez stojana. Voliteľné a doplnkové prvky hmotnosť zvýšia.)

Napájanie

65 W, univerzálna automatická detekcia 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, automatické vypínanie na šetrenie energie, odolnosť voči prepätiu

Okolitý

Nízky obsah halogenidov4

Zhoda s normami energetickej Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®6
efektívnosti
Záruka

Záručný servis u zákazníka: Táto 3-ročná (3-3-0) obmedzená záruka a ponuka služieb zahŕňa výmenu dielov a prácu počas 3 rokov. Zmluvné podmienky
sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Adaptér HP DisplayPort To
VGA

Konvertuje konektor DisplayPort na stolnom počítači HP Compaq Business Desktop na VGA port.

Montážna súprava tenkého
klienta HP

Pripevnite svojho tenkého klienta HP alebo počítač USDT PC k zadnej strane vybraného displeja HP Z a zachovajte
optimálnu ergonomickú nastaviteľnosť s montážnou súpravou tenkého klienta HP.1

Klávesnica HP USB
SmartCard CCID

Pridajte zabezpečenie ďalšej hladiny pri zadávaní údajov s klávesnicou HP USB SmartCard CCID, ktorá má integrovanú
čítačku kariet smart, ktorá je nápomocná pri zjednodušení prístupových procedúr a zabránení neautorizovanému
prístupu k vášmu osobnému počítaču a sieťam.

Číslo produktu: AS615AA

Číslo produktu: E5J35AA

Číslo produktu: E6D77AA

Adaptér HP DisplayPort na
DVI-D

Konvertuje konektor DisplayPort na stolnom počítači HP Compaq Business Desktop na jednolinkový DVI-D port. Adaptér
má päticový DisplayPort konektor na jednej strane a DVI-D konektor na druhej strane pre pripojenie monitora pomocou
kábla DVI-D.

Číslo produktu: FH973AA

Laserová myš HP USB
1000dpi

Získajte rýchlosť a presnosť laserového sledovania v jednoduchom a elegantnom dizajne tejto laserovej myši HP USB
1000dpi, ktorá využíva to najnovšie v technológii laserovej detekcie.

3 roky, výmena na
nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné vyriešiť problém
na diaľku
Číslo produktu: U4847E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: QY778AA
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Poznámky v krátkych správach
1

Voliteľná funkcia predávaná samostatne alebo ako doplnková funkcia.

Technické špecifikácie zrieknutie
Na využitie možností 64-bitového spracúvania technológie AMD tento systém vyžaduje 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové produkty. Viacjadrové spracovanie dostupné s technológiou AMD je navrhnuté
na zvýšenie výkonu tohto systému. Výkonnosť systému zahŕňajúceho 64-bitový operačný systém sa z dôvodu širokej škály dostupných softvérových aplikácií líši.
2 Čipová súprava grafickej karty využíva časť celkovej systémovej pamäte (RAM) na zobrazenie grafiky. Systémová pamäť vyhradená na zobrazenie grafiky nie je k dispozícii na ďalšie použitie inými programami.
3 802.11 je voliteľná alebo doplnková funkcia. Na použitie modulu Wi-Fi sa vyžaduje prístupový bod WiFi a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných prístupových bodov WiFi je obmedzená.
4 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
5 Dostupnosť softvéru sa líši podľa konfigurácie tenkého klienta a operačného systému.
6 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.
1

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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