Φύλλο δεδομένων

HP t420 Thin Client
Οικονομικός thin client για cloud computing
Κάντε περισσότερα με τον HP t420
Thin Client, μια οικονομική λύση cloud
computing που προσφέρει αξιοπιστία,
εύκολη υλοποίηση και ευκολία
χρήσης.

Μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης

● Αποκτήστε τα απαραίτητα λειτουργικά συστήματα της επιλογής σας, υποστήριξη για VoIP με τα εργαλεία ενοποιημένης
επικοινωνίας του Microsoft Lync1 και ενσωματωμένο λογισμικό πρόσθετης αξίας από την ΗΡ που θα σας βοηθήσει να
υλοποιήσετε, να διαχειριστείτε και να βελτιστοποιήσετε τα νέα συστήματά σας.

Σταθερή αξιοπιστία

● Κάντε τα πλάνα σας για το μέλλον με τη σιγουριά που παρέχει η αξιόπιστη μνήμη flash και η σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα για
εξαιρετικά αθόρυβες υλοποιήσεις. Επιλέξτε ένα μοντέλο Global Series και προσαρμοσμένη εικόνα και διασφαλίστε τη συνέπεια
σε παγκόσμιο επίπεδο. Μείνετε ήσυχοι με τον κύκλο ζωής δύο ετών και την περιορισμένη εγγύηση τριών ετών.

Τοποθετήστε το όπου είναι απαραίτητο

● Εγκατάσταση σε κάθε χώρο της επιχείρησης—Η μοντέρνα σχεδίαση 0,88 λίτρων προσαρμόζεται και συμπληρώνει άψογα
οποιονδήποτε μικρό χώρο εργασίας, ενώ η ενσωματωμένη βάση VESA παρέχει δυνατότητα τοποθέτησης σε επίπεδη
επιφάνεια ή ακριβώς πίσω από μια οθόνη HP ProDisplay.2

Εύκολη προσαρμογή

● Προσαρμόστε την εγκατάστασή σας με το λειτουργικό σύστημα που θέλετε—HP Thin Pro, HP Smart Zero ή Windows
Embedded Standard 7E. Απολαύστε απλοποιημένη εγκατάσταση, υλοποίηση και συντήρηση με το HP Device Manager, ένα
εργαλείο λογισμικού που διατίθεται αποκλειστικά για τα συστήματα HP Thin Client.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

● Απλοποιήστε την εμπειρία χρήσης του HP Thin Client Windows Embedded με το προσαρμοσμένο περιβάλλον λειτουργίας του
HP Easy Shell και την προστασία για στοχευμένο έλεγχο του cloud.2
● Επιλέξτε την κατάλληλη τεχνολογία σύνδεσης δικτύου για τις ανάγκες σας χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης Gigabit Ethernet
και την υποστήριξη για σύνδεση 802.11n Wi-Fi.3,4
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος, με την ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.
● Απολαύστε τα εργαλεία παραγωγικότητας του Microsoft Lync.1
● Αρχίστε να εργάζεστε άμεσα με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι USB επαγγελματικής κατηγορίας.
● Επιλέξτε HP ThinPro για Linux πλήρων λειτουργιών ή HP Smart Zero Technology για απλή διαχείριση.
● Αφήστε την ΗΡ να προσαρμόσει τους thin client επιλέγοντας την εμπορική ονομασία, τις εφαρμογές, το περιβάλλον εργασίας,
τη συμβατότητα υλικού κ.λπ. που εσείς θέλετε.5
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HP t420 Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Πρόγραμμα περιήγησης

Mozilla Firefox 32 (για τα μοντέλα με HP Smart Zero Core ή HP ThinPro), Internet Explorer 10 (για τα μοντέλα με Windows Embedded 7E)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

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

Μέγιστη μνήμη

Έως 2 GB DDR3L SDRAM 2
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.066 MT/s

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 8 GB ή 16 GB, Μνήμη flash MLC

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά στον επεξεργαστή

Ήχος

Η υποδοχή στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm στον μπροστινό πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θύρα για σετ ακουστικών-μικροφώνου. Υποστηρίζει σετ
ακουστικών-μικροφώνου OMTP και CTIA.4

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet

Πρωτόκολλα

Citrix Receiver, Microsoft RDP, VMware Horizon Client, HP TeemTalk Terminal Emulator, Free RDP
(Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)

Συσκευή εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP, πληκτρολόγιο HP USB CCID SmartCard5
Οπτικό ποντίκι USB HP5

Θύρες και υποδοχές

2 USB 2.0, 1 ακουστικών

Διαστάσεις

180 x 140 x 35 mm

Βάρος

0,74 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Τροφοδοσία Ισχύος

45 W, αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz, αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, εξωτερικό τροφοδοτικό με
ανοχή μεταπτώσεων

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο7

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold6
ενέργειας
Εγγύηση

Επιτόπια εγγύηση και εξυπηρέτηση: Αυτή η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για
ανταλλακτικά και εργασία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
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HP t420 Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Υπηρεσία ΗΡ για 5 έτη με
αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη μόνο για Thin
Client

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7929E
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HP t420 Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για τα Windows Embedded Standard, συνιστάται η χρήση της επέκτασης Microsoft Lync για VDI 2013. Για τα συστήματα HP ThinPro και Smart Zero, συνιστάται η χρήση του Citrix HDX RealTime Optimization Pack για
Microsoft Lync. Όλες οι λύσεις ενοποιημένης επικοινωνίας παρέχονται, διανέμονται και υποστηρίζονται από παρόχους λύσεων ενοποιημένης επικοινωνίας. Το Microsoft Lync για VDI διανέμεται από τη Microsoft
Corporation. Το Citrix HDX RealTime Optimization Pack για Microsoft Lync διανέμεται από τη Citrix Systems, Inc.
2 Διατίθενται ξεχωριστά.
3 Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πωλείται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Απαιτείται ελάχιστη αγορά. Για λεπτομέρειες, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Η πολυπύρηνη επεξεργαστική ισχύς της τεχνολογίας AMD είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση
μπορεί να διαφέρει.
2 Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών δεν είναι
διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
3 Το 802.11 διατίθεται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Για τη χρήση της μονάδας Wi-Fi απαιτείται σημείο WiFi και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων WiFi είναι περιορισμένη.
4 Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει εσωτερικό ηχείο υπολογιστή. Για την αναπαραγωγή ήχου απαιτείται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών, δηλ. σετ ακουστικών-μικροφώνου, ακουστικών ή ηχείων, με το σύστημα
μέσω της υποδοχής σετ ακουστικών-μικροφώνου 3,5 mm.
5 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό
6 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
7 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
8 Το HP ThinUpdate διατίθεται ως προσθήκη μόνο για τις διαμορφώσεις με λειτουργικό σύστημα Windows Embedded.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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