Podatkovni list

Prilagodljivi lahki odjemalec HP t520
Najnovejša tehnologija lahkih odjemalcev po ugodni ceni.
Doživite prilagodljivo in zanesljivo
namizno izkušnjo za virtualno omrežje
in uporabnike baze znanja s HP-jevim
t520 prilagodljivim lahkim
odjemalcem.

Delajte pametneje.

● Povečajte svojo produktivnost z najnovejšimi tehnologijami lahkega odjemalca, na voljo v tankem, novem industrijskem ohišju
brez ventilatorja, ki daje pridih modernosti različnim okoljem.

Močno delovanje.

● Pridobite AMD GX-212JC SOC, izjemno hiter vmesnik bliskovnega pogona, vgrajena dvojna vrata DisplayPort in privzeta vrata
VGA.

Popolna integracija.

● Izberite operacijski sistem in rešitve virtualizacije odjemalca, ki so najprimernejše za vaše okolje. Izboljšajte upravljanje in
delovanje razmestitve lahkega odjemalca s programsko opremo HP Device Manager in HP Velocity.

Investirajte pametno in bodite brez skrbi.

● Pripravite se na prihodnost s 36-mesečno življenjsko dobo, ki podpira razširjene razmestitve, zagotovite si globalno podporo na
podlagi standardne triletne omejene garancije in privarčujte denar z energetsko učinkovito zasnovo, ki si je prislužila svetovno
priznana potrdila o varovanju okolja.
● S procesorjem AMD GX-212JC SOC (sistem na čipu), grafično kartico HD in velikimi kapacitetami pomnilnika ter diska boste za
svojo naložbo dobili največ.
● Najbolje izkoristite razpoložljiv delovni prostor in namestite lično novo ohišje brez ventilatorja v vodoravno ali navpično
kompaktno postavitev.
● Naj bo razmestitev, upravljanje in vzdrževanje vaše namestitvene baze enostavno s programskim orodjem HP Device Manager, ki
je na voljo izključno za lahke odjemalce HP.
● Izboljšajte delovanje omrežja in izkušnjo končnega uporabnika s programsko opremo HP Velocity.
● Izberite operacijski sistem Windows, ki z zaščito Enhanced Write Filter in dodano podporo za večprstni dotik zagotavlja znano
izkušnjo, HP ThinPro za sistem Linux z vsemi funkcijami ali tehnologijo HP Smart Zero za preprosto upravljanje.
● S svojimi virtualiziranimi namizji in programi se povežite s podporo za najnovejše razvijalce programske opreme in certifikate
podjetij Citrix, VMware in Microsoft.
● Uživajte v storilnosti, ki jo omogočata dva zaslona1, in si zagotovite povezavo prek USB-ja ter izbiren starejši način povezovanja.
● Izberite komunikacijsko tehnologijo, ki vam najbolj ustreza.
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Prilagodljivi lahki odjemalec HP t520 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce 64
Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
Tehnologija HP Smart Zero 32

Brskalnik

Microsoft Internet Explorer 11 (za modele s sistemom Windows IoT Enterprise za lahke odjemalce); Microsoft Internet Explorer 10 (za modele s sistemom
Windows Embedded Standard 7E in Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (za modele s sistemom Windows Embedded 8
Standard); Mozilla Firefox 27 (za modele s tehnologijo HP Thin Pro ali HP Smart Zero)

Razpoložljivi procesorji1

Procesor AMD GX-212JC Dual-Core SOC APU z grafično kartico AMD Radeon (1,2 GHz)

Največja velikost pomnilnika

Največ Do 8 GB pomnilnika DDR3L-1600 SDRAM 2
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Notranji pomnilnik

8 GB, Največ 64 GB, MLC Flash

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafična kartica AMD Radeon® HD

Zvočna kartica

1/8-palčni mini stereo priključek za slušalke in 1/8-palčni mini stereo priključek za mikrofon

Komunikacije

Vmesnik za brezžično omrežje Broadcom 802.11a/g/n 2x2 s tehnologijo Bluetooth® (izbirno)3
Integrirani gigabitni ethernet

Protokoli

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View prek protokola RDP; VMware Horizon View prek protokola PCoIP
(Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)

Vhodna naprava

HP-jeva standardna tipkovnica USB
Optična miška HP USB

Vrata in priključki

2 vrat USB 3.0; 1 vhod za slušalke; 1 vhod za mikrofon

Mere

4,51 x 20 x 20,01 cm
(Pokončni položaj brez stojala)

Teža

1,04 kg
(Brez stojala. Z možnostmi in dodatki se teža poveča.)

Napajanje

65 W, samodejno zaznavanje napetosti po vsem svetu, 100–240 V, izmenični tok, 50–60 Hz, nedovzetno za nihanja s samodejno zaustavitvijo za
varčevanje energije

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi4

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®6

Garancija

Garancija in servisiranje na kraju uporabe: ta triletna (3-3-0) omejena garancija ponuja tri leta brezplačne zamenjave delov in posegov. Pogoji in določila se
razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Vmesnik HP DisplayPort v
VGA

Pretvori priključek DisplayPort poslovnega računalnika HP Compaq v vrata VGA.

Komplet namestitvenih
pripomočkov za lahki
odjemalec HP

Pritrdite lahki odjemalec HP ali računalnik USDT PC na hrbtno stran izbranih zaslonov HP Z in obdržite optimalno
ergonomsko prilagodljivost s kompletom namestitvenih pripomočkov za HP lahki odjemalec.1

Tipkovnica HP USB CCID s
pametno kartico

Dodajte še eno raven varnosti pri vnosu podatkov s tipkovnico HP USB SmartCard CCID Keyboard, ki vključuje integriran
bralnik pametnih kartic, s katerim poenostavite postopke dostopa in preprečite nepooblaščen dostop do svojega
osebnega računalnika in omrežij.

Številka izdelka: AS615AA

Številka izdelka: E5J35AA

Številka izdelka: E6D77AA

Pretvornik HP DisplayPort v
DVI-D

Pretvori priključek DisplayPort poslovnega računalnika HP Compaq v vrata DVI-D z enojno povezavo. Na enem koncu
vmesnika je priključek DisplayPort z zapahom, na drugem pa priključek DVI-D za povezavo s kablom monitorja DVI-D.

Laserska miška HP USB
1000 dpi

V tej laserski miški HP USB 1000 dpi preproste in elegantne oblike je najnovejša laserska tehnologija zaznavanja, s katero
delate hitro in natančno.

3-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4847E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: FH973AA

Številka izdelka: QY778AA
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Prilagodljivi lahki odjemalec HP t520
Opombe k sporočilom
1

Izbirno funkcijo je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.

Tehnične specifikacije zanikanja
Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča tehnologija AMD. Večjedrno procesiranje, ki ga omogoča
tehnologija AMD, je namenjeno izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora razpoložljivih aplikacij programske opreme se delovanje sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom, razlikuje.
2 Grafično vezje uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika (RAM) za delovanje grafike. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju videa, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
3 802.11 je izbirna ali dodatna funkcija. Za uporabo modula Wi-Fi potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
4 Zunanji viri napajanja, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo imeli nizke količine halogenih snovi.
5 Razpoložljivost programske opreme je odvisna od konfiguracije in operacijskega sistema lahkega odjemalca.
6 Vpisan v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite www.epeat.net.
1

Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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