Taulukot

HP t420 Thin Client
Välttämätön ja edullinen pilvipalveluihin soveltuva Thin Client -työasema
Saat enemmän aikaan edullisella
pilvipohjaisella HP t420 Thin Client
-tietojenkäsittelyratkaisulla, joka on
luotettava, helppokäyttöinen ja
vaivaton asentaa.

Lisää vastinetta rahallesi

● Voit valita keskeisistä käyttöjärjestelmistä haluamasi, VoIP-tuen ja Microsoft Lync1 Unified Communications -työkalut sekä
lisäarvoa tuovan HP:n kiinteän ohjelmiston, jonka avulla voit ottaa käyttöön, hallita ja optimoida uusia järjestelmiäsi.

Taattua luotettavuutta

● Suunnittele tulevaa luotettavan Flash-muistivälineen ja tuulettimettoman, erittäin hiljaiseen käyttöön soveltuvan mallin ansiosta.
Valitse Global Series -malli ja mukautettu kuva, niin laitteesi ovat yhtenäisiä eri puolilla maailmaa. Voit olla rauhallisin mielin
kahden vuoden käyttöiän ja kolmen vuoden rajoitetun takuun ansiosta.

Sijoita laite tarpeesi mukaan

● Voit asentaa ratkaisun koko yritykseesi – moderni 0,88-litrainen malli täydentää erilaisia pieniä työtiloja ja sopii niihin
erinomaisesti. Integroidun VESA-kiinnityksen avulla laitteen voi kiinnittää tasaiselle pinnalle tai suoraan HP ProDisplay -näytön
taakse.2

Helposti muokattavissa

● Valitse ratkaisuusi haluamasi käyttöjärjestelmä – HP Thin Pro, HP Smart Zero tai Windows Embedded Standard 7E. Voit nauttia
helposta asennuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta HP Device Manager -ohjelmistotyökalulla, joka on saatavilla vain HP Thin
Client -työasemiin.

Lisäominaisuudet:

● Voit yksinkertaistaa HP Thin Client -työaseman Windows Embedded -käyttökokemusta HP Easy Shell -sovelluksen mukautetulla
käyttöliittymällä ja hyvällä suojauksella kohdennettua pilvihallintaa varten.2
● Valitse juuri sinulle parhaiten soveltuva verkkoyhteystekniikka gigabitin Ethernetin ja 802.11n Wi-Fi -tuen avulla.3,4
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä energiaa säästävää ratkaisua.
● Saat käyttöösi tavanomaiset Microsoft Lync -tuottavuustyökalut.1
● Voit siirtyä suoraan asiaan yritysluokan USB-näppäimistöllä ja -hiirellä.
● Valitse HP ThinPro Linux-täysversiota varten tai HP Smart Zero -tekniikka yksinkertaista hallintaa varten.
● HP voi mukauttaa Thin Client -työasemaasi muun muassa haluamallasi tuotemerkillä, sovelluksilla, graafisella käyttöliittymällä
ja laitteiston yhteensopivuudella.5
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HP t420 Thin Client Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows Embedded Standard 7E, 32-bittinen
HP ThinPro 32
HP Smart Zero -ydin (32-bittinen)

Selain

Mozilla Firefox 32 (malleille, joissa on HP Smart Zero- tai HP ThinPro -tekniikka); Internet Explorer 10 (malleille, joissa on Microsoft Windows Embedded
Standard 7E)

Saatavilla olevat suorittimet1 AMD Embedded G-Series GX-209JA SOC (1 GHz, 2 ydintä)
Muistin enimmäismäärä

Enintään 2 Gt:n DDR3L SDRAM 2
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1066 Mt/s

Sisäinen tallennustila

Enintään 8 Gt tai 16 Gt, MLC Flash -muisti

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni

Etupaneelin 3,5 mm:n stereoliitäntä on merkitty kuulokeportiksi. OMTP- ja CTIA-kuulokemikrofonien tuki.4

Tietoliikenne

Sisäinen gigabitin Ethernet

Protokollat

Citrix Receiver; Microsoft RDP; VMware Horizon Client; HP TeemTalk Terminal Emulator; Free RDP
(Protokollat ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä)

Syöttölaite

HP:n USB-vakionäppäimistö; HP:n USB CCID SmartCard -näppäimistö5
HP:n optinen USB-hiiri5

Portit ja liittimet

2 USB 2.0 -porttia; kuulokeliitäntä

Mitat

180×140×35 mm

Paino

0,74 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan)

Virtalaitteet

45 W, maailmanlaajuinen automaattitunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä ulkoinen virtalaite

Ympäristö

Vähähalogeeninen7

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity6

Takuu

Asiakkaan tiloissa annettavaa huoltoa koskeva takuu: 3 vuoden (3-3-0) rajoitettuun takuuseen ja huoltopalveluun kuuluu 3 vuoden takuu osille ja
työlle. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa
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HP t420 Thin Client
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 5 vuoden seur. arkip.
vaihtopalvelu vain Thin
Clientille

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida käsitellä etänä.
Tuotenumero: U7929E
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HP t420 Thin Client
Viestin alaviitteet
Windows Embedded Standard -malleihin suositellaan Microsoft Lync for VDI 2013 -lisäosaa. Smart Zero- ja HP ThinPro -tekniikkaa käyttäviin malleihin suositellaan Citrix HDX RealTime Optimization Pack for Microsoft
Lync -pakettia. Kaikkien Unified Communications -ratkaisujen lisensoinnista, jakelusta ja tuesta vastaavat Unified Communication -toimittajat. Microsoft Lync VDI:n jakelija on Microsoft Corporation. Citrix HDX RealTime
Optimization Pack for Microsoft Lyncin jakelija on Citrix Systems, Inc.
2 Kukin hankittava erikseen.
3 Valinnainen ominaisuus; myydään erikseen tai lisälaitteina.
4 Edellytyksinä langaton tukiasema ja internet-yhteys. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Edellytyksenä vähimmäisostos. Tarkista tuotteen QuickSpecs-tarrasta tarkat tiedot.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
AMD:n usean ytimen suorittimet parantavat järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan.
Grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaismuistista (RAM) grafiikan suorittamiseen. Grafiikalle varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä.
802.11 myydään lisävarusteena tai lisäominaisuutena. Wi-Fi-moduulin käyttö edellyttää WiFi-tukiasemaa ja internet-yhteyttä. Julkisten langattomien Wi-Fi-tukiasemien saatavuus on rajoitettu.
4 Tämä tuote ei sisällä kiinteää tietokonekaiutinta. Ääni on tuotettava järjestelmään 3,5 mm:n kuulokeliittimeen liitetyillä oheislaitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla, kuulokkeilla tai kaiuttimilla.
5 Lisävaruste tai lisäominaisuus.
6 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
8 HP ThinUpdate on saatavilla lisävarusteena vain kokoonpanoihin, joissa käytetään Windows Embedded -käyttöjärjestelmää.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut
määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa
tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto. Bluetooth on omistajansa
tavaramerkki, jota Hewlett-Packard-yhtiö käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. AMD on
Advanced Micro Devices -yhtiön tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
4AA5-8191FIE, Huhtikuu 2016

