גיליון נתונים

מחשב HP t420 Thin Client
מחשב  Thin Clientהחיוני ,המשתלם והמוכן לעבודה בענן
בצע פעולות רבות יותר בעזרת HP t420
 - Thin Clientפתרון מחשוב ענן משתלם
המספק אמינות שניתן לסמוך עליה בנוסף
לקלות שימוש ופריסה.

החזר גבוה יותר להשקעתך

● קבל את מגוון מערכות ההפעלה לבחירתך ,את התמיכה ב VoIP-עם כלי  1Microsoft Lyncלתקשורת מאוחדת ,ואת התוכנה המשולבת בעלת הערך
המוסף של  HPשבעזרתה תוכל לפרוס ,לנהל ולשפר את המערכות החדשות.

אמינות בלתי מתפשרת

● תכנן כמה צעדים קדימה באמצעות אחסון זיכרון  Flashאמין ועיצוב ללא מאוורר לפריסות שקטות במיוחד .בחר דגם  Global Seriesותמונה מותאמת
אישית כדי להבטיח אחידות גלובלית .באפשרותך ליהנות משקט נפשי הודות למחזור חיי מוצר של שנתיים ואחריות מוגבלת למשך שלוש שנים.

הצב אותו במקום שבו אתה זקוק לו

● בצע התקנה בכל מקום בעסק שלך—העיצוב המודרני של  0.88ליטר מהווה השלמה ומתאים למגוון חללי עבודה קומפקטיים ,ובזכות המתלה
המשולב מסוג  ,VESAניתן להתקין את המוצר על משטח ישר או לחבר אותו ישירות לחלקו האחורי של צג 2.HP ProDisplay

התאמה אישית קלה

● התאם אישית של ההתקנה בעזרת מערכת ההפעלה לבחירתך— ,HP Smart Zero ,HP Thin Proאו .Windows Embedded Standard 7E
באפשרותך ליהנות מהתקנה ,פריסה ותחזוקה פשוטות הודות ל,HP Device Manager -כלי תוכנה שזמין באופן בלעדי במחשבי .HP Thin Client

מאפיינים נוספים:
●
●
●
●
●
●
●

הפוך את חוויית המשתמש ב HP Thin Client Windows Embedded-לפשוטה יותר בעזרת ממשק מותאם אישית של  HP Easy Shellוהגנה על
שליטה ממוקדת בענן2.
בחר את טכנולוגיית חיבור הרשת המתאימה לך ביותר עם  Gigabit Ethernetותמיכה ב3,4.-802.11n Wi-Fi
צמצם את צריכת החשמל ועזור להפחית את העלויות שלך בעזרת עיצוב חסכוני באנרגיה.
באפשרותך ליהנות מכלי הפרודוקטיביות היומיומיים של 1.Microsoft Lync
התחל לעבוד מיד באמצעות המקלדת והעכבר עם חיבור  USBברמה עסקית.
בחר את  HP ThinProל Linux-או טכנולוגיית  HP Smart Zero Technologyעם כל המאפיינים ,לניהול פשוט.
אפשר ל HP-להתאים אישית את מחשבי ה Thin Client-עם מגוון מותגים ,אפליקציות ,ממשקי  ,GUIתאימות חומרה לבחירתך ועוד5.
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מחשב  HP t420 Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה
דפדפן

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

) Mozilla Firefox 32עבור דגמים עם טכנולוגיות  HP Smart Zero Coreאו ) Internet Explorer 10 (HP ThinProעבור דגמים עם (Microsoft Windows Embedded 7E

מעבדים זמינים

1

זיכרון מרבי

אחסון פנימי

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

עד זיכרון  DDR3L SDRAMשל 2 GB 2
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1066 MT/s
עד  8 GBאו  ,16 GBזיכרון הבזק MLC

כרטיס גרפי זמין

כרטיס גרפי משולב במעבד

תקשורת

 Gigabit Ethernetמשולב

שמע

פרוטוקולים
התקן קלט

שקע סטריאו בגודל  3.5מ"מ בלוח הקדמי מסומן כיציאת אוזניות .תמיכה באוזניות  OMTPו.CTIA-

4

 ;VMware Horizon Client ;Citrix Receiver; Microsoft RDPאמולטור Free RDP ;HP TeemTalk Terminal
)הפרוטוקולים תלויים במערכת ההפעלה שהותקנה(
מקלדת  USBתקנית של  ;HPמקלדת HP USB CCID Smartcard
עכבר  USBאופטי של 5HP

יציאות ומחברים

 2יציאות  ;USB 2.0ערכה אחת של אוזניות

משקל

 0.74ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(

ממדים

מתח

5

 35 x 140 x 180מ"מ

 45ואט ,כיבוי אוטומטי חוסך באנרגיה עם חישה אוטומטית עולמית  100-240וולט  50-60 ,ACהרץ ,מתאם חיצוני עמיד בפני נחשולי מתח

סביבתי

דל בהלוגן

אחריות

אחריות ושירות באתר הלקוח :הצעת שירות ואחריות מוגבלת זו למשך  3שנים ) (3-3-0מספקת  3שנות אחריות עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם
למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות

7

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר על-ידי ® ENERGY STARובעל דירוג EPEAT® Silver

6
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
חבילת שירות של ,HP
ל Exchange Thin Client-בלבד,
ביום העבודה הבא לחמש שנים

 HPמספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה ,אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק.
מספר מוצרU7929E :
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הערות שוליים להעברת הודעות

 1מומלץ להשתמש ב Microsoft Lync-עבור יישום  Plug-inשל  VDI 2013עם  .Windows Embedded Standardמומלץ להשתמש בחבילת  Citrix HDX RealTime Optimizationעבור  Microsoft Lyncעם התקני  ThinProו Smart Zero-של  .HPספקי
טכנולוגיית תקשורת מאוחדת מפיצים ותומכים בכל פתרונות התקשורת המאוחדת וכן מעניקים להם רישיון .הפצת  Microsoft Lyncעבור  VDIמתבצעת על-ידי  .Microsoft Corporationהפצת החבילה  Citrix HDX RealTime Optimizationעבור
 Microsoft Lyncמתבצעת על-ידי .Citrix Systems, Inc.
 2כל אחד נמכר בנפרד.
 3מאפיין אופציונלי זמין לרכישה בנפרד או כהרחבה נוספת.
] [4דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 5דרושה רכישה מינימלית .לקבלת פרטים מדויקים ,עיין במפרט המהיר של המוצר.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1עיבוד מרובה ליבות הזמין עם טכנולוגיית  AMDמתוכנן לשיפור הביצועים של מערכת זו .בהתחשב במגוון הרחב של יישומי התוכנה הזמינים ,הביצועים עשויים להשתנות.
] [2מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל ) (RAMלביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 802.11 3נמכר כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת .השימוש במודול  Wi-Fiמחייב נקודת גישה  WiFiושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה  WiFiציבוריות מוגבלת.
 4מוצר זה אינו כולל רמקול מחשב פנימי .הפקת השמע תתבצע באמצעות התקנים היקפיים ,כלומר אוזניות מסוגים שונים ורמקולים המחוברים למערכת באמצעות שקע אוזניות בגודל  3.5מ".N
 5זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת
 6בעל רישום ® EPEATכשהדבר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 7ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 HP ThinUpdate 8זמין כתוספת עבור תצורות המשתמשות במערכות ההפעלה  Windows Embeddedבלבד.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/thinclients
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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