Folha de Dados

HP Thin Client Mount Kit

Fixe o seu HP Thin Client ou
PC USDT à parte traseira de
determinados ecrãs HP Z e
mantenha uma
ajustabilidade ergonómica
optimizada com o kit de
montagem HP Thin Client.
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●

Desfrute de uma solução única de montagem de HP Thin Clients e
computadores USDT na parte traseira dos ecrãs HP Z de 24, 27 e 30
polegadas na diagonal. Não existem limites de tamanho de ecrã para criar um
espaço de trabalho "tudo em um" compacto com um thin client ou USDT.
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●

Mantenha todos os benefícios do conforto ajustável em quatro modos do ecrã
HP Z, uma vez que o kit fixa ao suporte do ecrã.
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●

Monte rapidamente ao fixar o HP Thin Client ou PC USDT ao suporte VESA do
kit e, em seguida, deslizando o suporte para o suporte do ecrã. Pode manter a
cablagem do seu ecrã intacta. Não requer desmontagem.
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Folha de Dados

HP Thin Client Mount Kit

Compatibilidade

O kit de montagem HP Thin Client foi concebido para acomodar exclusivamente os modelos de PC Desktop HP
Ultra-slim (HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 e HP EliteDesk 800) ou os modelos HP Thin Client (HP
t410, HP t510, HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) quando combinados com monitores HP Z24i, HP Z27i ou HP
Z30i.

Dimensões

Fora da caixa: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 500 x 370 x 140 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 10
Número de camadas na palete: 14
Quantidade por Palete: 840
Embalado: 243 x 120 x 70 mm

Peso

Fora da caixa: 0,445 kg
Embalado: 0,580 kg

Garantia

O kit de montagem HP Thin Client possui uma garantia limitada de um ano. Assistência técnica disponível sete
dias por semana, 24 horas por dia, por telefone e em fóruns de suporte online. São aplicáveis determinadas
restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: E5J35AA
UPC/EAN code: 887758661574

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Montagem HP Thin Client, parafusos de montagem, guia de instalação, cartão de garantia

Compatível com ecrãs IPS HP Z24i, HP Z27i e HP Z30i e determinados HP Thin Clients e computadores USDT. Consulte as especificações rápidas ("QuickSpecs")
para obter uma lista completa. Ecrãs, thin clients e computadores USDT são vendidos separadamente.
1 Compatível com ecrãs IPS HP Z24i, HP Z27i e HP Z30i e determinados HP Thin Clients e computadores USDT. Consulte as especificações rápidas ("QuickSpecs")
para obter uma lista completa. Ecrãs, thin clients e computadores USDT são vendidos separadamente.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
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