Záznamový list

HP Thin Client Mount Kit

Pripevnite svojho tenkého
klienta HP alebo počítač
USDT PC k zadnej strane
vybraného displeja HP Z a
zachovajte optimálnu
ergonomickú nastaviteľnosť
s montážnou súpravou
tenkého klienta HP.
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●

Užívajte si unikátne riešenie pre montáž tenkých klientov HP a počítačov USDT
na zadnú stenu displejov s uhlopriečkou 24-, 27- a 30-palcov triedy HP Z.
Teraz už neexistujú žiadne obmedzenia veľkosti obrazovky na vytvorenie
kompaktného pracovného priestoru „všetko v jednom“ s tenkým klientom
alebo USDT.
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●

Zachovajte všetky výhody 4-smerného nastaviteľného komfortu displeja HP Z,
keďže súprava sa montuje do stojana displeja.
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●

Rýchla montáž pripevnením tenkého klienta HP alebo počítača USDT PC k
plátu VESA súpravy a následným zasunutím objímky do stojana displeja.
Môžete tiež uchovať kabeláž nedotknutú – bez potreby jej rozpojenia.
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Kompatibilita

Montážna súprava pre tenkého klienta od spoločnosti HP je navrhnutá, aby sa prispôsobila modely HP
ultratenkého stolného počítača (HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 a HP EliteDesk 800) alebo modely
HP tenký klient (HP t410, HP t510, HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) v kombinácii s monitormi HP Z24i, HP Z27i
alebo HP Z30i.

Rozmery

Bez balenia: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 500 x 370 x 140 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 10
Počet vrstiev na palete: 14
Množstvo na palete: 840
Balené: 243 x 120 x 70 mm

Hmotnosť

Bez balenia: 0,445 kg
Balené: 0,580 kg

Záruka

Montážna súprava tenkého klienta HP obsahuje obmedzenú záruku na jeden rok. Technická podpora je dostupná
nepretržite telefonicky alebo aj na online fórach technickej podpory. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: E5J35AA
Kód UPC/EAN: 887758661574

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Montážna súprava HP tenkého klienta, montážne skrutky, inštalačná príručka, záručný list

Kompatibilné s displejmi HP Z24i, HP Z27i, a HP Z30i IPS a vybranými tenkými klientmi HP a počítačmi USDT. Úplný zoznam nájdete v príručke QuickSpecs. Displeje,
tenkí klienti a počítače USDT sa predávajú samostatne.
1 Kompatibilné s displejmi HP Z24i, HP Z27i, a HP Z30i IPS a vybranými tenkými klientmi HP a počítačmi USDT. Úplný zoznam nájdete v príručke QuickSpecs. Displeje,
tenkí klienti a počítače USDT sa predávajú samostatne.
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