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HP t420 Thin Client
O thin client essencial, acessível e preparado para a cloud
Faça mais com o HP Thin Client t420,
uma solução de computação na cloud
acessível que fornece fiabilidade
confiável e fácil implementação e
utilização.

Mais pelo seu dinheiro

● Obtenha a possibilidade de escolha de sistemas operativos essenciais, suporte para VoIP com ferramentas de Comunicações
Unificadas de Microsoft Lync1 e software de valor acrescentado integrado da HP que o ajuda a implementar, gerir e otimizar os
seus novos sistemas.

Fiabilidade sólida

● Faça planos com antecedência com armazenamento de memória flash fiável e um design sem ventoinha para implementações
ultra-silenciosas. Escolha um modelo Global Series e imagem personalizada para ajudar a garantir consistência em todo o
mundo. Fique tranquilo com um ciclo de vida de dois anos e garantia limitada de três anos.

Coloque-o onde mais necessita

● Instale em toda a sua empresa o moderno formato de 0,88 litros que complementa e se ajusta a uma variedade de espaços de
trabalho compactos e a montagem VESA integrada que permite a montagem numa superfície plana ou diretamente por trás de
um HP ProDisplay.2

Personalização fácil

● Personalize a sua instalação com o sistema operativo da sua preferência: HP Thin Pro, HP Smart Zero ou Windows Embedded
Standard 7E. Desfrute de uma configuração, implementação e manutenção simplificadas com o HP Device Manager, uma
ferramenta de software disponível exclusivamente para HP Thin Clients.

Funcionalidades adicionais:

● Simplifique a sua experiência de utilizador HP Thin Client Windows Embedded com a interface personalizada HP Easy Shell e
proteção para um controlo direcionado na cloud. 2
● Escolha a tecnologia de ligação de rede que é a melhor para si com Gigabit Ethernet e suporte para 802.11n Wi-Fi.3,4
● Reduz o consumo energético e ajuda a reduzir os seus custos graças ao design com eficiência energética.
● Desfrute das suas ferramentas de produtividade diária Microsoft Lync.1
● Comece imediatamente a trabalhar com o rato e teclado USB de classe empresarial.
● Selecione o HP ThinPro para Linux com todas as funcionalidades ou a tecnologia HP Smart Zero para gestão simples.
● Deixe que a HP personalize os seus thin clients com a sua escolha de imagem corporativa, aplicações, GUI, compatibilidade de
hardware e muito mais.5

Folha de Dados

HP t420 Thin Client Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Windows Embedded Standard 7E 32
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Core 32
Browser

Mozilla Firefox 32 (para modelos com HP Smart Zero Core ou HP ThinPro); Internet Explorer 10 (para modelos com Microsoft Windows Embedded 7E)

Processadores disponíveis1

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

Memória Máxima

Até DDR3L SDRAM de 2 GB 2
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1066 MT/s

Armazenamento interno

Até 8 GB ou 16 GB, Memória Flash MLC

Placa gráfica disponível

Gráficos integrados no processador

Áudio

Tomada estéreo de 3,5 mm no painel frontal marcada como uma porta de auscultadores. Suporta auscultadores OMTP e CTIA.4

Comunicações

Gigabit Ethernet integrado

Protocolos

Recetor Citrix; Microsoft RDP; VMware Horizon Client; Emulador terminal HP TeemTalk; Free RDP
(Os protocolos dependem do sistema operativo instalado)

Dispositivo de entrada

Teclado padrão USB HP; Teclado USB CCID Smartcard HP5
Rato óptico Bluetooth HP5

Portas e Ligações

2 USB 2.0; 1 auricular

Dimensões

180 x 140 x 35 mm

Peso

0,74 kg
(O peso irá variar de acordo com a configuração)

Alimentação

Adaptador externo de 45 W, com deteção automática mundial de 100 - 240 VAC, 50 a 60 Hz, desliga-se automaticamente para economizar energia,
resistente a picos de corrente

Ambientais

Baixo halogéneo7

Conformidade com standards Certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Gold6
de eficiência energética
Garantia

Garantia e Assistência no local: esta oferta de garantia limitada e de serviço de três anos (3-3-0) proporciona três anos de peças e mão-de-obra. Os termos
e as condições variam segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e limitações
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HP t420 Thin Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
Serviço HP, 5 anos, troca no
dia útil seguinte, apenas
para Thin Client

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware avariada no dia seguinte à avaria, se não for possível
solucionar o problema remotamente.
Número de produto: U7929E
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HP t420 Thin Client
Rodapés com mensagens
Microsoft Lync para plug-in de VDI 2013 recomendado com o Windows Embedded Standard. Citrix HDX RealTime Optimization Pack para Microsoft Lync é recomendado com o HP ThinPro e Smart Zero. Todas as
soluções de Comunicações Unificadas são licenciadas, distribuídas e suportadas pelos fornecedores de Comunicações Unificadas. Microsoft Lync para VDI é distribuído pela Microsoft Corporation. Citrix HDX RealTime
Optimization Pack para Microsoft Lync é distribuído pela Citrix Systems, Inc.
2 Cada um vendido separadamente.
3 Funcionalidade opcional vendida separadamente ou como funcionalidade adicional.
4 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos.
5 É necessário um número mínimo de aquisição. Consulte as especificações resumidas do produto para obter mais informações.
1

Especificações técnicas renúncias
O processamento Multi-core disponível com tecnologia AMD destina-se a melhorar o desempenho deste sistema. Devido à vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho poderá variar.
O chipset das placas gráficas utiliza parte da memória total do sistema (RAM) para melhor desempenho de gráficos. A memória do sistema dedicada ao desempenho gráfico fica indisponível para utilização por parte de
outros programas.
3 802.11 vendido como opção ou funcionalidade adicional. A utilização de módulo WiFi requer ponto de acesso WiFi e serviço de Internet. A disponibilidade de pontos de acesso WiFi públicos é limitada.
4 Este produto não inclui um altifalante interno do PC. Todo o áudio deve ser produzido utilizando dispositivos periféricos, ou seja auriculares, auscultadores, altifalantes, ligados ao sistema através da tomada de
auscultadores de 3,5 mm.
5 Funcionalidade opcional ou adicional.
6 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite www.epeat.net.
7 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
8 HP ThinUpdate disponível como uma funcionalidade adicional apenas para configurações com sistemas operativos Windows Embedded.
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Saiba mais em
www.hp.eu/thinclients
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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