Podatkovni list

HP Thin Client Mount Kit

Pritrdite lahki odjemalec HP
ali računalnik USDT PC na
hrbtno stran izbranih
zaslonov HP Z in obdržite
optimalno ergonomsko
prilagodljivost s kompletom
namestitvenih pripomočkov
za HP lahki odjemalec.
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●

Enkratna rešitev za pritrditev lahkih odjemalcev HP in računalnikov USDT na
hrbtno stran zaslonov HP Z s 24-, 27- ali 30- palčno diagonalo. Sedaj niste več
omejeni z velikostjo zaslona, ko ustvarjate svoj kompakten »večnamenski«
delovni prostor z lahkim odjemalcem ali računalnikom USDT.
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●

Obdržite vse prednosti štirismernih prilagodljivih nastavitev udobja zaslona HP
Z, saj se komplet namesti na stojalo zaslona.
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●

Lahki odjemalec HP ali računalnik USDT hitro pritrdite na ploščo VESA, ki jo
dobite v kompletu, in nato namestite nosilec na stojalo zaslona. Kable zaslona
lahko pustite priklopljene – razstavljanje ni potrebno.
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Podatkovni list

HP Thin Client Mount Kit

Združljivost

Komplet namestitvenih pripomočkov za lahki odjemalec HP je oblikovan tako, da se prilagaja izključno ultra
tankim modelom namiznih računalnikov HP (HP Compaq Elite 8200, HP Compaq Elite 8300 in HP EliteDesk 800)
ali modelom lahkih odjemalcev HP (HP t410, HP t510, HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) v kombinaciji z zasloni
HP Z24i, HP Z27i ali HP Z30i.

Mere

Brez embalaže: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Dimenzije (torbica ali trdi karton, metrične enote): 500 x 370 x 140 mm
Količina za zaboj ali trdi karton: 10
Število plasti na paleti: 14
Količina na paleto: 840
Pakirano: 243 x 120 x 70 mm

Teža

Brez embalaže: 0,445 kg
Pakirano: 0,580 kg

Garancija

Komplet namestitvenih pripomočkov za lahki odjemalec HP ima enoletno omejeno garancijo. Tehnična podpora je
na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo 24 ur na dan sedem dni na teden. Veljajo določene
omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: E5J35AA
Koda UPC/EAN: 887758661574

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Namestitveni pripomočki za lahki odjemalec HP, namestitveni vijaki, navodila za namestitev, kartica z garancijo

Združljiv z zasloni HP Z24i, HP Z27i in HP Z30i IPS ter z izbranimi lahkimi odjemalci HP in računalniki USDT. Za popoln seznam glejte hitra navodila QuickSpecs.
Zasloni, lahki odjemalci in računalniki USDT so naprodaj posebej.
1 Združljiv z zasloni HP Z24i, HP Z27i in HP Z30i IPS ter z izbranimi lahkimi odjemalci HP in računalniki USDT. Za popoln seznam glejte hitra navodila QuickSpecs.
Zasloni, lahki odjemalci in računalniki USDT so naprodaj posebej.
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