Specifikace

HP Thin Client Mount Kit

Připevněte tenkého klienta
HP nebo počítač HP USDT k
zadní straně vybraných
monitorů HP Z a zachovejte
optimální ergonomickou
nastavitelnost pomocí
montážní sady pro tenké
klienty HP.
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●

Vyzkoušejte jedinečné řešení pro montáž tenkých klientů a počítačů HP USDT
na zadní stranu 24-, 27- a 30palcových monitorů HP Z. Už neexistují žádná
omezení velikosti obrazovky, která by bránila vytvoření kompaktního
pracovního prostoru typu „vše v jednom“ s tenkým klientem nebo počítačem
USDT.
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●

Zachovejte si všechny výhody komfortního nastavení monitoru HP Z ve 4
směrech, neboť sada se připevňuje ke stojanu monitoru.
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●

Rychlé sestavení připevněním tenkého klienta HP nebo počítače USDT k desce
VESA obsažené v sadě a následným zasunutím držáku do stojanu monitoru.
Nemusíte se ani nijak starat o kabely monitoru – není zapotřebí žádná
demontáž.
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Specifikace

HP Thin Client Mount Kit

Kompatibilita

Montážní sada tenkého klienta HP je určena výhradně pro instalaci stolních počítačů HP Ultra-slim (HP Compaq
Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 a HP EliteDesk 800) nebo tenkých klientů HP (HP t410, HP t510, HP t610, HP
t610 PLUS, HP t5740) v kombinaci s monitory HP Z24i, HP Z27i nebo HP Z30i.

Rozměry

Bez obalu: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 500 x 370 x 140 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 10
Počet vrstev v paletě: 14
Počet na paletu: 840
Balení: 243 x 120 x 70 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,445 kg
Balení: 0,580 kg

Záruka

Na montážní sadu pro tenké klienty HP se vztahuje jednoletá omezená záruka. Technická podpora je k dispozici 7
dní v týdnu 24 hodin denně telefonicky nebo v diskusních fórech podpory on-line. Záruka podléhá určitým
omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: E5J35AA
Kód UPC/EAN: 887758661574

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Držák pro tenké klienty HP, montážní šrouby, instalační příručka, záruční list

Kompatibilní s HP Z24i, HP Z27i a HP Z30i IPS monitory a vybranými tenkými klienty HP a počítači USDT. Úplný seznam najdete ve stručných specifikacích.
Monitory, tenké klienty a počítače USDT je nutno zakoupit samostatně.
1 Kompatibilní s HP Z24i, HP Z27i a HP Z30i IPS monitory a vybranými tenkými klienty HP a počítači USDT. Úplný seznam najdete ve stručných specifikacích.
Monitory, tenké klienty a počítače USDT je nutno zakoupit samostatně.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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