Datasheet

HP Thin Client Mount Kit

Bevestig uw HP thin client
of USDT pc aan de
achterzijde van
geselecteerde HP Z
Displays, die dankzij de HP
thin client montagekit
verstelbaar blijven.
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●

Een unieke oplossing om HP thin clients en USDT pc's aan de achterzijde van
24-, 27- en 30-inch diagonale HP Z Displays te bevestigen. Creëer een
compacte "all-in-one" werkplek met een thin client of USDT, zonder
beperkingen wat betreft het schermformaat.
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●

De kit wordt aan de monitorstandaard bevestigd, dus het HP Z Display blijft in
4 richtingen verstelbaar.
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●

Snelle montage: bevestig de HP thin client of USDT pc aan de VESA-plaat uit de
kit en schuif de beugel op de monitorstandaard. De kabels kunnen
aangesloten blijven – losnemen is niet nodig.
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Datasheet

HP Thin Client Mount Kit

Compatibiliteit

De HP Thin Client montagekit is exclusief ontworpen voor HP Ultra-slim desktop pc-modellen (HP Compaq Elite
8200, HP Compaq Elite 8300 en HP EliteDesk 800) of HP Thin Client-modellen (HP t410, HP t510, HP t610, HP
t610 PLUS, HP t5740) in combinatie met HP Z24i, HP Z27i of HP Z30i monitoren.

Afmetingen

Zonder verpakking: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Afmetingen (doos of mastercarton, metrisch): 500 x 370 x 140 mm
Aantal per doos of mastercarton: 10
Aantal lagen per pallet: 14
Aantal per pallet: 840
In verpakking: 243 x 120 x 70 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,445 kg
In verpakking: 0,580 kg

Garantie

De HP thin-client montagekit heeft één jaar garantie. Technische support is zeven dagen per week 24 uur per dag
beschikbaar per telefoon en via online supportforums. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: E5J35AA
UPC/EAN code: 887758661574

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP Thin Client montagekit, bevestigingsschroeven, installatiegids, garantiekaart

Compatibel met HP Z24i, HP Z27i en HP Z30i IPS-schermen en geselecteerde HP thin clients en USDT pc's. Zie de QuickSpecs voor een compleet overzicht.
Schermen, thin clients en USDT pc's worden afzonderlijk verkocht.
1 Compatibel met HP Z24i, HP Z27i en HP Z30i IPS-schermen en geselecteerde HP thin clients en USDT pc's. Zie de QuickSpecs voor een compleet overzicht.
Schermen, thin clients en USDT pc's worden afzonderlijk verkocht.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
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