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HP t520 Flexible İnce İstemci
HP t520 Flexible İnce İstemci ile
sanal ağ ve tecrübeli kullanıcılar
için esnek, güvenilir masaüstü
deneyimi elde edin.

Daha akıllı çalışın
Çeşitli ortamlara modern bir görünüm kazandıran şık, yeni, fansız endüstriyel bir tasarımla birlikte sunulan en yeni
ince istemci teknolojileri ile verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın.
HP Pro 3500 G2 Microtower PC Paketi
Güçlü performans.
AMD GX-212JC SOC, ultra yüksek hızlı flash sürücü arabirim, tümleşik çift DisplayPort ve yerel VGA elde edin.
Sorunsuz entegrasyon
Ortamınıza en uygun işletim sistemini ve istemci sanallaştırma çözümlerini seçin. HP Device Manager ve HP Velocity
yazılımı ile ince istemcinizin yönetim ve performansının artırılmasına yardımcı olun.
Akıllı bir yatırım ile hayatınızı kolaylaştırın
Uzun süreli kullanımları destekleyen 36 aylık uzun kullanım ömrü sayesinde geleceğe hazır olun, standart üç yıllık
sınırlı garanti ile global destek elde edin ve dünya çapında tanınan çevre sertifikalarını destekleyen enerji tasarruflu
tasarım ile paradan tasarruf edilmesine yardımcı olun.
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İşletim Sistemi

Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Akıllı Sıfır Teknolojisi 32

Tarayıcı

Microsoft Internet Explorer 9 (Windows Embedded Standard 7E içeren modeller için); Mozilla Firefox 19 (HP ThinPro ve HP Smart Zero Teknolojisi içeren
modeller için)

İşlemciler

AMD GX-212JC Çift Çekirdekli SOC APU, AMD Radeon HD Grafik Kartı ile (1.2 GHz); 1

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM2
8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Grafik

İşlemciyle tümleşik grafik kartı

Bilgi Depolama

8 GB, en fazla 64 GB, M.2 SSD

Ses

1/8 inç stereo mini kulaklık jakı ve 1/8 inç stereo mini mikrofon jakı

Kablosuz Desteği

Bluetooth® özellikli Broadcom 802.11a/g/n 2x2 WiFi Ağ Arabirimi (isteğe bağlı)3

G/Ç ve çevre birim desteği

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 2 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 kulaklık; 1 mikrofon

Bağlanabilirlik

10/100/1000 GbE

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); RDP özellikli VMware Horizon View; PCoIP özellikli VMware Horizon View
Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır

Giriş Cihazı

HP USB Standart Klavye
HP USB Optik Fare

Boyutlar (G x D x Y)

4,51 x 20 x 20,01 cm Sehpasız dikey yönde

Ağırlık

1,04 kg Stand hariçtir. Seçenekler ve eklentiler ağırlığı artırır.

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; Düşük halojen4

Güç

65 W, dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı dayanıklı

Garanti

Yerinde Garanti ve Servis: Bu üç yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça ve işçilik kapsamlıdır. Hükümler ve koşullar ülkelere göre
farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir
Ürün numarası: U4847E
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem özelliğinden yararlanmak için 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisiyle sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını
yükseltmek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemine sahip bir sistemin performansı değişebilir.
2 Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin (RAM) bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
3 802.11, isteğe bağlı veya eklenti özelliktir. Wi-Fi modülünün kullanılabilmesi için WiFi erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek ortak Wi-Fi erişim noktaları sınırlıdır.
4 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
1

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya
da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® markası, ABD'de tescilli markalardır. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır olup
Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmıştır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ABD ticari markalarıdır. AMD, Advanced
Micro Devices, Inc. firmasının ticari markasıdır.
4AA5-2556TRE, Haziran 2014

