Dataark

HP t420, tynd klient
Tynd klient til cloud-teknologi, som både er uundværlig og prisvenlig
Udret mere med den tynde HP
t420-klient, en prisvenlig enhed til
cloud-computing, som er pålidelig
samt nem at installere og at bruge.

Mere for pengene

● Du kan selv vælge operativsystemer, understøttelse af VoIP med Microsoft Lync1-værktøjer til samlet kommunikation og
integreret software fra HP, der hjælper dig med at installere, administrere og optimere dine nye systemer.

Solid og pålidelig

● Planlæg frem i tiden med en pålidelig flash-hukommelse og næsten lydløse installationer. Du kan være med til at sikre global
ensartethed ved at vælge en Global Series-model og et brugerdefineret billede. Med en livscyklus på 2 år og 3 års begrænset
garanti kan du slappe helt af.

Placer den, hvor du har brug for den

● Kan installeres overalt på kontoret – den moderne formfaktor på 0,88 liter er perfekt til kompakte arbejdspladser, og med det
integrerede VESA-beslag kan enheden monteres på plane flader eller direkte bag en HP ProDisplay-skærm.2

Tilpasses nemt

● Du kan skræddersy installationen med et OS efter eget valg – HP Thin Pro, HP Smart Zero eller Windows Embedded Standard 7E.
Med HP Device Manager, som er et softwareværktøj til HP's tynde klienter, får du enkel opsætning, installation og vedligeholdelse.

Yderligere funktioner:

● Med den brugertilpassede grænseflade og beskyttede cloud-tjeneste kan du gøre brugeroplevelsen af HP Thin Client Windows
Embedded enklere.2
● Med Gigabit Ethernet og support til 802.11n Wi-Fi kan du vælge den teknologi til netværksforbindelse, som passer dig bedst.3,4
● Reducerer strømforbruget og sænker omkostningerne med det energieffektive design.
● Få glæde af dine Microsoft Lync-produktivitetsværktøjer, dagligt. 1
● Med vores førsteklasses USB-tastatur og -mus kan du komme i gang med arbejdet med det samme.
● Vælg HP ThinPro til en komplet Linux-opsætning eller HP Smart Zero-teknologi, der gør administration enkel.
● Tynde klienter kan tilpasses med et udvalg af blandt andet logoer, applikationer, grafiske brugerflader og
hardware-kompabilitet.5
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HP t420, tynd klient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Core 32

Browser

Mozilla Firefox 32 (til modeller med HP Smart Zero Core eller HP ThinPro); Microsoft Internet Explorer 10 (til modeller med Windows Embedded 7E)

Tilgængelige processorer1

AMD Embedded G-Series GX-209JA SOC (1 GHz, 2 kerner)

Maksimal hukommelse

Op til 2 GB DDR3L SDRAM 2
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1066 MT/s

Internt storage

Op til 8 GB eller 16 GB, MLC Flash-hukommelse

Tilgængelige grafikkort

Grafikkort integreret i processor

Lyd

På frontpanelet er der et 3,5-mm stereostik, som er markeret med et headset. Understøtter OMTP- og CTIA-headset.4

Kommunikation

Integreret Gigabit Ethernet

Protokoller

Citrix Receiver; Microsoft RDP; VMware Horizon-klient; HP TeemTalk Terminal Emulator; Free RDP
(Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)

Inputenhed

HP USB-standardtastatur; HP USB CCID Smartcard-tastatur5
HP Optisk USB-mus5

Porte og stik

2 USB 2.0; 1 headset

Mål

180 x 140 x 35 mm

Vægt

0,74 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen)

Strømforsyning

45-W ekstern adapter med automatisk registrering af spænding, 100-240 VAC, 50-60 Hz; med energibesparende automatisk slukkefunktion og
beskyttelse mod overspænding

Miljøansvar

Lav halogen7

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold-registreret6

Garanti

Garanti og support på stedet: Denne 3-årige (3-3-0), begrænsede garanti omfatter 3 års support med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser
varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års ombytningsservice
næste hverdag, kun tynde
klienter

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses på
afstand.
Produktnummer: U7929E
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Fodnoter
Microsoft Lync til VDI 2013-plugin anbefales med Windows Embedded Standard. Citrix HDX RealTime Optimization Pack til Microsoft Lync anbefales med HP ThinPro og Smart Zero. Alle løsninger til samlet
kommunikation er licenseret og distribueret af udbyderne af samlet kommunikation, som også yder support til dem. Microsoft Lync til VDI distribueres af Microsoft Corporation. Citrix HDX RealTime Optimization Pack til
Microsoft Lync distribueres af Citrix Systems, Inc.
2 Sælges separat.
3 Valgfri funktion sælges separat eller som tilbehør.
4 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
5 Mindstekøb påkrævet. Få flere oplysninger i oversigten over specifikationer.
1

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Multi-core-behandling, der er tilgængelig med AMD-teknologi, er udviklet til at forbedre systemets ydelse. Ydeevnen kan variere i de mange forskellige softwareprogrammer, der findes.
Grafikchipsættet bruger en del af den samlede systemhukommelse (RAM) til grafikfunktioner. Den systemhukommelse, der er beregnet til grafikfunktioner, er ikke til rådighed for andre programmer.
802.11 sælges separat eller som tilbehør. Brug af Wi-Fi modul kræver WiFi-adgang og internettjeneste. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
4 Dette produkt indeholder ikke en intern højttaler. Al lyd kræver eksterne enheder, f.eks. headset, hovedtelefoner, højttalere, som får forbindelse til systemet via et stik på 3,5 mm.
5 Valgfrit eller tilbehør
6 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.
7 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
8 HP ThinUpdate er en valgfri tilføjelse, der kun virker ved konfigurationer med Windows Embedded-operativsystemer.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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