Datasheet

HP t420 Thin Client
De voordelige thin client die geschikt is voor de cloud
Doe meer met de HP t420 Thin Client,
een voordelige en betrouwbare cloud
computingoplossing die eenvoudig te
installeren en te gebruiken is.

Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

● Maak een keus uit essentiële besturingssystemen, ondersteuning voor VoIP met Microsoft Lync1 Unified Communications-tools
en value-added ingebouwde software van HP die u helpt bij het implementeren, beheren en optimaliseren van uw nieuwe
systemen.

Betrouwbaarheid

● Plan vooruit met betrouwbare flash-geheugenopslag en een ventilatorloos ontwerp dat nagenoeg geluidloos werkt. Kies een
Global Series-model en een aangepast image om wereldwijde consistentie te waarborgen. Een levenscyclus van twee jaar en drie
jaar garantie bieden een gerust gevoel.

Plaats hem waar u hem nodig heeft

● Overal in uw bedrijf te installeren – de moderne 0,88-liter formfactor past op de kleinste werkplek en het geïntegreerde
VESA-montagesysteem maakt bevestiging op een vlakke ondergrond of achter een HP ProDisplay mogelijk.2

Eenvoudig aan te passen

● Pas de installatie aan met het OS van uw keuze: HP Thin Pro, HP Smart Zero of Windows Embedded Standard 7E. HP Device
Manager, een softwaretool die exclusief beschikbaar is voor HP thin clients, maakt installatie, implementatie en onderhoud
eenvoudig.

Extra kenmerken:

● Vereenvoudig het gebruik van Windows Embedded op uw HP Thin Client met de HP Easy Shell interface en bescherming voor
gerichte cloudcontrole.2
● Kies de netwerkverbindingstechnologie die het beste bij u past met Gigabit Ethernet en ondersteuning voor 802.11n Wi-Fi.3,4
● Reduceer het stroomverbruik en de kosten met een energie-efficiënt ontwerp.
● Maak dagelijks gebruik van Microsoft Lync-productiviteitstools.1
● Met een business-class USB-toetsenbord en -muis kunt u direct aan het werk.
● Selecteer HP ThinPro voor uitgebreide Linux of HP Smart Zero-technologie voor gemakkelijk beheer.
● HP kan uw thin clients voorzien van branding, applicaties, GUI, hardwarecompatibiliteit en meer van uw keuze.5
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HP t420 Thin Client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Browser

Mozilla Firefox 32 (voor modellen met HP Smart Zero Core of HP ThinPro); Internet Explorer 10 (voor modellen met Microsoft Windows Embedded 7E)

Beschikbare processors1

AMD Embedded G-serie GX-209JA SOC (1 GHz, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 2 GB DDR3L SDRAM 2
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1066 MT/sec

Interne opslag

Tot 8 GB of 16 GB, MLC flash-geheugen

Beschikbare grafische
oplossingen

Graphics geïntegreerd op processor

Audio

3,5-mm stereoingang op het voorpaneel is gemarkeerd als headsetpoort. Ondersteunt OMTP- en CTIA-headsets.4

Communicatie

Ingebouwd Gigabit Ethernet

Protocollen

Citrix-ontvanger; Microsoft RDP; VMware Horizon Client; HP Teemtalk terminalemulator; FreeRDP
(Protocollen zijn afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem)

Invoerapparaat

HP USB standaard toetsenbord; HP USB CCID SmartCard-toetsenbord5
HP USB optische muis5

Poorten en connectoren

2 USB 2.0; 1 headset

Afmetingen

180 x 140 x 35 mm

Gewicht

740 gr
(Gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Voeding

45 Watt, wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerante externe adapter

Omgeving

Laag-halogeen7

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd6

Garantie

On-site garantie en service: De driejarige (3-3-0) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per land.
Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing
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HP t420 Thin Client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 5 jaar exchange-service
op volgende werkdag, alleen
voor thin client

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U7929E
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HP t420 Thin Client
Messaging, voetnoten
De Microsoft Lync voor VDI 2013 plug-in wordt aanbevolen bij Windows Embedded Standard. Citrix HDX RealTime Optimization Pack voor Microsoft Lync wordt aanbevolen bij HP ThinPro en Smart Zero. Alle Unified
Communications-oplossingen worden gelicentieerd, gedistribueerd en ondersteund door de leveranciers van Unified Communications. Microsoft Lync voor VDI wordt gedistribueerd door Microsoft Corporation. Citrix HDX
RealTime Optimization Pack voor Microsoft Lync wordt gedistribueerd door Citrix Systems, Inc.
2 Worden afzonderlijk verkocht.
3 Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.
4 Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 Minimum aankoop is vereist. Zie de QuickSpecs voor exacte informatie.
1

Technische specificaties disclaimers
AMD-technologie biedt multi-core processing om de prestaties van dit systeem te verbeteren. Gezien het gevarieerde aanbod aan softwaretoepassingen zullen de prestaties van het systeem variëren.
De grafische chipset gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen (RAM) voor grafische prestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor andere
programma's.
3 802.11 wordt apart of als add-on verkocht. Voor gebruik van de Wi-Fi-module zijn een wireless access point en een internetabonnement vereist. Openbare WiFi access points zijn beperkt beschikbaar.
4 Dit product beschikt niet over een interne pc-luidspreker. Voor geluidsweergave zijn randapparaten nodig, zoals een headset, hoofdtelefoon of luidsprekers, die op het systeem worden aangesloten via de 3,5-mm
headsetconnector.
5 Optioneel of als add-on kenmerk
6 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
7 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
8 HP ThinUpdate is alleen als optie beschikbaar configuraties met Windows Embedded-besturingssystemen.
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Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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