Adatlap

HP t420 vékonykliens
A nélkülözhetetlen, megfizethető, felhőalapú vékonykliens
Hatékonyabban dolgozhat a HP t420
vékonyklienssel, amely egy
megbízható, könnyen telepíthető és
használható, megfizethető,
felhőalapú számítástechnikai
megoldás.

Többet egy árért

● A választásának megfelelő nélkülözhetetlen operációs rendszerekhez, a Microsoft Lync1 Unified Communication-eszközeivel
VoIP-támogatáshoz, valamint értéknövelt beépített HP szoftverekhez juthat hozzá, amelyek segítenek az új rendszer
telepítésében, kezelésében és optimalizálásában.

Mindig megbízható

● A megbízható flash memória tárhelynek és a csendes, ventilátor nélküli kialakításnak köszönhetően nyugodtan tervezhet előre.
Egy egyéni kép és a globális terméksorozat egy modelljének kiválasztásával világszintű egységességet biztosíthat. A kétéves
élettartam és a hároméves korlátozott jótállás mellett nyugodtan alhat.

Bárhol elhelyezheti

● Telepítse a teljes vállalkozásban – a modern, 0,88 literes, kis helyigényű eszköz számos kis méretű munkaterületen elfér, a
beépített VESA rögzítővel pedig sík felületre vagy közvetlenül egy HP ProDisplay kijelző mögé is felszerelhető2.

Egyszerű testreszabás

● A választott operációs rendszerrel – HP Thin Pro, HP Smart Zero vagy Windows Embedded Standard 7E – testreszabhatja a
telepítést. A kizárólag HP vékonykliensekhez elérhető HP Device Manager szoftvereszköz megkönnyíti a beállítást, a telepítést és
a karbantartást.

További szolgáltatások:

● A HP Easy Shell személyre szabott felületével és célzott felhővezérlési védelmével leegyszerűsítheti a HP Thin Client Windows
Embedded használatát2.
● Válassza az Ön számára legmegfelelőbb hálózati kapcsolódási technológiát a Gigabit Ethernet és a 802.11n Wi-Fi támogatás
segítségével3,4.
● Az energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztását és a költségeit.
● A Microsoft Lync-eszközök minden nap magas termelékenységet biztosítanak1.
● Az üzleti szintű teljesítményű USB-billentyűzettel és -egérrel azonnal munkához láthat.
● A teljes körű funkciókkal rendelkező Linux rendszerhez válassza a HP ThinPro technológiát, az egyszerű felügyelet érdekében
pedig a HP Smart Zero Technology technológiát.
● A választott márkajelzéssel, alkalmazásokkal, GUI felülettel és hardverkompatibilitással testreszabhatja vékonyklienseit5.
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HP t420 vékonykliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

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

Böngésző

Mozilla Firefox 32 (HP Smart Zero Core vagy HP ThinPro modellekhez); Microsoft Internet Explorer 10 (Microsoft Windows Embedded 7E rendszert futtató
modellekhez)

Elérhető processzorok1

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

Legnagyobb memória

Legfeljebb 2 GB DDR3L SDRAM 2
Standard memória – feljegyzés: Akár 1066 MT/s átviteli sebesség

Belső tárolókapacitás

Legfeljebb 8 GB vagy 16 GB, MLC flash memória

Elérhető grafikus kártya

A processzorba integrált grafikus vezérlő

Hangeszközök

Az előlapi 3,5 mm-es sztereó foglalat mikrofonosfejhallgató-portként van megjelölve. OMTP és CTIA mikrofonos fejhallgatókat támogat.4

Kommunikáció

Beépített Gigabit Ethernet

Protokollok

Citrix Receiver; Microsoft RDP; VMware Horizon Client; HP TeemTalk Terminal Emulator; FreeRDP
(A protokollok a telepített operációs rendszertől függnek)

Bemeneti eszköz

HP USB-s normál billentyűzet; HP USB CCID intelligens kártyás billentyűzet5
HP USB optikai egér5

Portok és csatlakozók

2 USB 2.0; 1 mikr. fejhallg.

Méretek

180 x 140 x 35 mm

Súly

0,74 kg
(A tömeg a konfigurációtól függően eltérhet)

Áramellátás

45 W, világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltóáram), 50-60 Hz, energiatakarékos auto. lekapcsolás, túlfeszültségtűrő külső
adapter

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú7

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány és EPEAT® Gold besorolás6

Garancia

Helyszíni jótállás és szervizelés: Ez a 3 éves (3-3-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás tartalmazza az alkatrészek és a munkavégzés biztosítását
is. A használati feltételek országonként eltérőek. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek
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HP t420 vékonykliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 5 éves, egy munkanapon
belüli, csak vékonykliensre
vonatkozó csereszolgáltatás

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt.
Termékszám: U7929E
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HP t420 vékonykliens
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Windows

Embedded Standard esetén a Microsoft Lync for VDI 2013 beépülő modul használata javasolt. A HP ThinPro és Smart Zero rendszerekhez a Microsoft Lync termékhez készült Citrix HDX valós idejű
optimalizációs csomag használata javasolt. Minden Unified Communication-megoldást a Unified Communication-szolgáltatók licencelnek, forgalmaznak és támogatnak. A Microsoft Lync for VDI terméket a Microsoft
Corporation forgalmazza. A Microsoft Lync termékhez készült Citrix HDX valós idejű optimalizációs csomagot a Citrix Systems Inc. forgalmazza.
2Külön vásárolhatók meg.
3Az opcionális funkció külön vagy kiegészítőként vásárolható meg.
4Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
5Minimális vásárlás szükséges. A pontos részleteket a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Az

AMD technológia esetén elérhető többmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a teljesítmény esetenként más és
más lehet.
2A grafikus lapkakészlet működés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória (RAM) egy részét a grafikus teljesítmény biztosításához. A grafikus teljesítmény biztosításához lefoglalt rendszermemóriát más
programok másra nem használhatják.
3 A 802.11 opcionális vagy kiegészítő szolgáltatás. A Wi-Fi modul használatához vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános WiFi hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
4Ez a termék nem rendelkezik belső PC hangszóróval. Minden hangot külső eszközökkel kell lejátszani, pl. mikrofonos fejhallgatón, fejhallgatón, hangszórón keresztül, amelyek a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozón
keresztül csatlakoznak a rendszerhez.
5Opcionális vagy kiegészítő funkció
6EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
7A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
8A HP ThinUpdate csak kiegészítőként vásárolható meg a Windows Embedded operációs rendszert futtató konfigurációkhoz.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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