Karta produktu

HP Thin Client Mount Kit

Zestaw montażowy do
terminali HP Thin Client
oferuje możliwość
podłączenia terminala HP
Thin Client lub komputera
USDT do tylnej części
wybranych wyświetlaczy HP
Z i dostosowanie ergonomii
pracy.
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●

Wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające montaż terminali HP Thin Client i
komputerów USDT do tylnej powierzchni wyświetlaczy HP Z o przekątnej 24",
27" i 30". Koniec z ograniczeniami dotyczącymi wymiarów ekranu podczas
tworzenia kompleksowej przestrzeni roboczej z terminalem thin client lub
komputerem USDT.
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●

Zestaw jest mocowany do podstawy wyświetlacza, dzięki czemu użytkownik
nadal ma dostęp do wszystkich korzyści 4-kierunkowej regulacji wyświetlacza
HP Z.
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●

Użytkownik może z łatwością dokonać montażu, mocując terminal HP Thin
Client lub komputer USDT do płyty VESA wchodzącej w skład zestawu, a
następnie wsuwając mocowanie do podstawy wyświetlacza. Okablowanie
wyświetlacza może pozostać bez zmian — nie jest wymagany demontaż.
1

Karta produktu

HP Thin Client Mount Kit

Zgodność

Zestaw montażowy do terminali HP Thin Client zaprojektowano wyłącznie z myślą o modelach komputerów
stacjonarnych HP Ultra-slim (HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 i HP EliteDesk 800) lub modelach
terminali HP Thin Client (HP t410, HP t510, HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) w połączeniu z monitorami HP
Z24i, HP Z27i lub HP Z30i.

Wymiary

Bez opakowania: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Wymiary (futerał lub zewnętrzne opakowanie tekturowe, metryczne): 500 x 370 x 140 mm
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 10
Ilość warstw na palecie: 14
Liczba na palecie: 840
Zapakowane: 243 x 120 x 70 mm

Waga

Bez opakowania: 0,445 kg
Zapakowane: 0,580 kg

Gwarancja

Zestaw do mocowania terminali HP Thin Client jest objęty roczną gwarancją ograniczoną. Pomoc techniczna jest
dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu — telefonicznie i na forach pomocy technicznej
online. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: E5J35AA
Kod UPC/EAN: 887758661574

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Mocowanie terminalu thin client, śruby mocujące, instrukcja instalacji, karta gwarancyjna

Produkt zgodny z wyświetlaczami HP Z24i, HP Z27i i HP Z30i IPS oraz wybranymi terminalami HP Thin Client i komputerami USDT. Kompletną listę można znaleźć
w skróconej specyfikacji technicznej. Wyświetlacze, terminale thin client i komputery USDT są sprzedawane osobno.
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Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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