Dataark

HP Thin Client Mount Kit

Fest din HP tynnklient eller
USDT PC på baksiden av
utvalgte HP Z-skjermer og
oppretthold optimal
ergonomisk justerbarhet
med HP monteringssett for
tynnklient.
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●

Få en unik løsning for montering HP tynnklienter og USDT PCer på baksiden av
24-, 27- og 30-tommers HP Z-skjermer. Nå det er ingen
skjermstørrelsesgrenser for å lage en kompakt "alt-i-ett"-arbeidsplass med en
tynnklient eller USDT.
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●

Behold alle fordelene ved HP Z-skjermens 4-veis justerbare komfort fordi
settet festes til skjermstativet.
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●

Monter raskt ved å feste en HP tynnklient eller USDT PC til settets VESA-plate,
og skyv deretter braketten inn på skjermstativet. Du kan også ha
skjermkablingen intakt – ingen demontering kreves.
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Dataark

HP Thin Client Mount Kit

Kompatibilitet

HP monteringssett for tynnklient er laget utelukkende med tanke på HP ultratynne stasjonære PC-modeller (HP
Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 og HP EliteDesk 800) eller HP tynnklientmodeller (HP t410, HP t510,
HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) i kombinasjon med HP Z24i-, HP Z27i- eller HP Z30i-skjermer.

Mål

Uten emballasje: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Mål (eske eller hovedkartong, metrisk): 500 x 370 x 140 mm
Mengde i kasse eller hovedkartong: 10
Antall lag på pall: 14
Antall per pall: 840
Pakket: 243 x 120 x 70 mm

Vekt

Uten emballasje: 0,445 kg
Pakket: 0,580 kg

Garanti

HP monteringssett for tynnklient har en ettårs begrenset garanti. Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken,
24 timer i døgnet, på telefon og på nettbaserte støttefora. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: E5J35AA
UPC/EAN code: 887758661574

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP tynnklientfeste, monteringsskruer, installeringsveiledning, garantikort

Kompatibel med HP Z24i, HP Z27i og HP Z30i IPS-skjermer og utvalgte HP tynnklienter og USDT PCer. Se spesifikasjonene for en fullstendig oversikt. Skjermer,
tynnklienter og USDT PCer selges separat.
1 Kompatibel med HP Z24i, HP Z27i og HP Z30i IPS-skjermer og utvalgte HP tynnklienter og USDT PCer. Se spesifikasjonene for en fullstendig oversikt. Skjermer,
tynnklienter og USDT PCer selges separat.
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