Adatlap

HP Thin Client Mount Kit

HP vékonykliensét vagy
ultravékony asztali
számítógépét a megfelelő
HP Z kijelzők hátlapjához
rögzítheti és a HP
vékonykliensrögzítőkészlettel optimális,
ergonomikus állíthatóságot
tarthat fenn.
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●

Ez egyedi megoldás használatával a HP vékonyklienseket és ultravékony
asztali számítógépeket a 24, 27 és 30 hüvelyk képátlójú HP Z kijelzők hátára
rögzítheti. A képernyő mérete mostantól korlátozza egy kompakt, sokoldalú
munkaterület kialakítását vékonykliens vagy ultravékony asztali számítógép
használata esetén.
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●

A négy irányban állítható, kényelmes HP Z kijelző összes előnyét
kihasználhatja, hiszen a készlet csatlakozik a kijelzőállványhoz.
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●

Gyorsan összeszerelhető a HP vékonykliensnek vagy ultravékony asztali
számítógépnek a készlet VESA-lemezéhez való rögzítésével, majd a keret
kijelzőállványra csúsztatásával. A kijelző kábelezéséhez sem kell hozzányúlnia
– nincs szükség szétszerelésre.
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Kompatibilitás

A HP vékonykliens-rögzítőkészlet kimondottan a HP ultravékony asztali számítógépeihez (HP Compaq Elite 8200,
HP Compaq Elite 8300 és HP EliteDesk 800) és a HP vékonykliens modellekhez (HP t410, HP t510, HP t610, HP
t610 PLUS, HP t5740) lett tervezve HP Z24i, HP Z27i vagy HP Z30i monitorokkal való használatra.

Méretek

Kicsomagolva: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Méretek (tok vagy kartoncsomagolás, metrikus): 500 x 370 x 140 mm
Csomag vagy főcsomag mennyisége: 10
Szintek száma a raklapon: 14
Raklaponkénti mennyiség: 840
Csomagolva: 243 x 120 x 70 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,445 kg
Csomagolva: 0,580 kg

Garancia

A HP vékonykliens-rögzítőkészletre egy éves korlátozott jótállás vonatkozik. A műszaki támogatás a hét minden
napján 24 órában elérhető telefonon, illetve online támogatási fórumokon. Bizonyos korlátozások és kizárások
lehetnek érvényesek.

További információ

Termékszám: E5J35AA
UPC/EAN-kód: 887758661574

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP vékonykliens-rögzítő, rögzítőcsavar, telepítési útmutató, jótállási jegy

Kompatibilis a HP Z24i, a HP Z27i, és a HP Z30i IPS kijelzőkkel és bizonyos HP vékonykliensekkel és ultravékony asztali számítógépekkel. A teljes listát a gyors
ismertetőben tekintheti meg. A kijelzők, a vékonykliensek és az ultravékony asztali számítógépek külön vásárolhatók meg.
1 Kompatibilis a HP Z24i, a HP Z27i, és a HP Z30i IPS kijelzőkkel és bizonyos HP vékonykliensekkel és ultravékony asztali számítógépekkel. A teljes listát a gyors
ismertetőben tekintheti meg. A kijelzők, a vékonykliensek és az ultravékony asztali számítógépek külön vásárolhatók meg.
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