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HP t420 tynn klient
Den grunnleggende, rimelige, nettskyklare tynnklienten
Gjør mer med HP t420 tynnklient, en
rimelig nettskybasert
databehandlingsløsning som gir deg
pålitelighet samt enkel utrulling og
bruk.

Mer valuta for pengene

● Få dine grunnleggende operativsystemer, støtte for VoIP med Microsoft Lync1 Unified Communications-verktøy og verdiskapende
integrert programvare fra HP som hjelper deg med å implementere, administrere og optimere nye systemer.

Solid pålitelighet

● Planlegg fremover med pålitelig Flash-minne og vifteløst design for en veldig stillegående løsning. Velg en Global Series-modell
og tilpasset utseende for å oppnå global konsistens. Vær trygg med en toårs livssyklus og tre års begrenset garanti.

Plasser det der du trenger det

● Kan installeres over alt – den moderne formfaktoren på 0,88 liter passer inn på mange trange steder, det integrerte festet
muliggjør montering på en flat overflate eller direkte bak en HP ProDisplay. 2

Enkel tilpasning

● Skreddersy installasjonen med ditt eget valg av operativsystem – HP Thin Pro, HP Smart Zero eller Windows Embedded Standard
7E. Nyt forenklet oppsett, utrulling og vedlikehold med HP Device Manager, et programvareverktøy som kun er tilgjengelig for
tynnklienter fra HP.

Tilleggsfunksjoner:

● Forenkle brukeropplevelsen av HP-tynnklient med Windows Embedded med HP Easy Shells tilpassede grensesnitt og
beskyttelse for målrettet nettskykontroll.2
● Velg nettverkstilkoblingsteknologien som passer deg best med Gigabit Ethernet og støtte for 802.11n Wi-Fi. 3,4
● Reduser strømforbruket og bidrar til å senke kostnadene med et energieffektivt design.
● Nyt hverdagen med Microsoft Lync-produktivitetsverktøy. 1
● Kom raskt i gang med USB-tastatur og -mus i forretningsklasse.
● Velg HP ThinPro for komplett Linux, eller HP Smart Zero-teknologi for enkel administrasjon.
● La HP tilpasse dine tynnklienter med ditt eget valg av merkevarer, programmer, GUI, maskinvarekompatibilitet og mer.5
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HP t420 tynn klient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

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

Nettleser

Mozilla Firefox 32 (for modeller med HP Smart Zero Core eller HP ThinPro); Internet Explorer 10 (for modeller med Microsoft Windows Embedded 7E)

Tilgjengelige prosessorer1

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

Maksimalt minne

Inntil 2 GB DDR3L SDRAM 2
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1066 MT/s

Internminne

Inntil 8 GB eller 16 GB, MLC Flash-minne

Tilgjengelig grafikk

Grafikk integrert i prosessor

Lyd

3,5 mm stereokontakt på frontpanelet merket som en hodesettport. Støtter OMTP- og CTIA-hodesett.4

Kommunikasjon

Integrert Gigabit Ethernet

Protokoller

Citrix-mottaker; Microsoft RDP; VMware Horizon-klient; HP TeemTalk terminalemulator; Fri RDP
(Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)

Inndataenhet

HP USB-standardtastatur; HP USB CCID smartkorttastatur5
HP optisk USB-mus5

Porter og kontakter

2 USB 2.0; 1 hodesett

Mål

180 x 140 x 35 mm

Vekt

0,74 kg
(Vekten varierer etter konfigurasjon)

Strøm

45 W verdensdekkende 100–240 V vs, 50–60 Hz ekstern spenningstolerant strømforsyning med strømsparende automatisk avslåing

Miljømessig

Lavhalogen7

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® Gold-registrert6

Garanti

På stedet-garanti og -service: Denne 3-årige (3-3-0) begrensede garantien og servicetilbudet innebærer 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår
varierer fra land til land. Visse restriksjoner og utelukkelser gjelder
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HP t420 tynn klient
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 5 år service , utskifting
neste virkedag kun for tynn
klient

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan
løses via fjerndiagnostisering.
Produktnummer: U7929E
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Fotnoter
Microsoft Lync for VDI 2013 plugin-modul anbefales med Windows Embedded Standard. Citrix HDX RealTime Optimization Pack for Microsoft Lync anbefales med HP ThinPro og Smart Zero. Alle Unified
Communication-løsninger er lisensiert, distribuert og støttet av Unified Communication-leverandører. Microsoft Lync for VDI er distribuert av Microsoft Corporation. Citrix HDX RealTime Optimization Pack for Microsoft
Lync er distribuert av Citrix Systems, Inc.
2 Alle selges separat.
3 Tilleggsfunksjon selges separat eller som påbyggingsfunksjon.
4 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 Minstekjøp er påkrevd. Se produktets spesifikasjoner for nøyaktige detaljer.
1

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Flerkjernersprosesseringen som er tilgjengelig med AMD-teknologien er utformet for å forbedre ytelsen til systemet. Gitt det brede utvalget av tilgjengelig programvare, vil ytelsen variere.
Grafikkbrikkesett bruker deler av det totale systemminnet (RAM) til grafikkytelse. Systemminne som er satt av til grafikk, er ikke tilgjengelig for andre programmer.
802.11 er en tilleggs- eller påbyggingsfunksjon. Bruk av Wi-Fi-modul krever WiFi-tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige WiFi-tilgangspunkter er begrenset.
4 Dette produktet inkluderer ikke en intern PC-høyttaler. All lyd må behandles ved hjelp av eksterne enheter, dvs. hodesett, hodetelefoner eller høyttalere som er koblet til systemets hodesettkontakt på 3,5 mm.
5 Valgfritt eller tilleggsfunksjon
6 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
8 HP ThinUpdate kun tilgjengelig som tillegg for konfigurasjoner med Windows Embedded-operativsystemer.
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Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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