Záznamový list

Tenký klient HP t420
Základný a cenovo dostupný tenký klient s podporou cloudu
Zvládnite viac práce s tenkým
klientom HP t420 – cenovo
dostupným cloudovým počítačovým
riešením, ktoré zabezpečuje vysokú
spoľahlivosť, jednoduché nasadenie a
používanie.

Viac za menej peňazí

● Získajte základný operačný systém, podporu protokolu VoIP s nástrojmi zjednotenej komunikácie Microsoft Lync1 a integrovaný
softvér od spoločnosti HP s pridanou hodnotou, ktorý vám pomôže nasadiť, spravovať a optimalizovať nové systémy.

Vysoká spoľahlivosť

● Plánujte dopredu so spoľahlivou flashovou pamäťou a dizajnom bez ventilátorov, ktorý zaručuje veľmi nízku hlučnosť. Vyberte si
model z radu Global Series a vlastný obraz, ktoré vám zabezpečia celosvetovú konzistentnosť. Vychutnávajte si istotu v podobe
dvojročného životného cyklu a trojročnej obmedzenej záruky.

Miesto mu nájdete všade

● Nainštalujte si počítač kdekoľvek vo firme. Jeho moderná konštrukcia s objemom len 0,88 litra sa hodí do rôznych kompaktných
pracovných prostredí, zatiaľ čo integrovaný držiak VESA umožňuje montáž na rovný povrch alebo priamo za monitor HP
ProDisplay.2

Jednoduché prispôsobenie

● Prispôsobte si inštaláciu s operačným systémom podľa svojho výberu – HP Thin Pro, HP Smart Zero alebo Windows Embedded
Standard 7E. Vychutnávajte si jednoduchšiu inštaláciu, nasadenie a údržbu so softvérovým nástrojom HP Device Manager, ktorý
je dostupný výhradne pre tenké klienty HP.

Ďalšie funkcie:

● Zjednodušte si používanie tenkého klienta HP so systémom Windows Embedded vďaka prispôsobenému rozhraniu HP Easy Shell
a ochrane cieleného ovládania cez cloud.2
● S rozhraním Gigabit Ethernet a podporou rozhrania 802.11n Wi-Fi si môžete vybrať technológiu sieťového pripojenia, ktorá vám
najviac vyhovuje.[3, 4]
● Znížte spotrebu energie a pomôžte znížiť svoje náklady vďaka energeticky úspornej konštrukcii.
● Vychutnávajte si každodenné pracovné nástroje Microsoft Lync.1
● Začnite ihneď pracovať s klávesnicou a myšou USB podnikovej triedy.
● Zvoľte možnosť HP ThinPro pre funkciami nabitý Linux alebo HP Smart Zero Technology kvôli jednoduchému spravovaniu.
● Spoločnosť HP môže vaše tenké klienty prispôsobiť použitím vlastného výberu značky, aplikácií, rozhrania GUI, kompatibility
hardvéru a ďalších prvkov.5
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Tenký klient HP t420 Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

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

Prehľadávač

Mozilla Firefox 32 (pre modely so systémom HP Smart Zero Core alebo HP ThinPro); Microsoft Internet Explorer 10 (pre modely so systémom Microsoft
Windows Embedded 7E)

Dostupné procesory1

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

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 2 GB DDR3L SDRAM 2
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 066 MT/s

Vnútorná pamäť

Maximálne 8 GB alebo 16 GB, Pamäť MLC flash

Dostupná grafická karta

Grafická karta integrovaná v procesore

Zvuk

3,5 mm stereofónna zásuvka na prednom paneli je označená ako port pre slúchadlá s mikrofónom. Podporuje slúchadlá OMTP a CTIA.4

Možnosti komunikácie

Integrovaný gigabitový Ethernet

Protokoly

Prijímač Citrix; Microsoft RDP; Klient VMware Horizon; Emulátor terminálu HP TeemTalk; Free RDP
(Použité protokoly závisia od nainštalovaného operačného systému)

Vstupná jednotka

Štandardná klávesnica HP USB; Klávesnica HP USB CCID SmartCard5
Optická myš HP pre rozhranie USB5

Porty a konektory

2 porty USB 2.0; 1 port pre slúchadlá s mikrofónom

Rozmery

180 x 140 x 35 mm

Hmotnosť

0,74 kg
(Hmotnosť je závislá od konfigurácie)

Napájanie

45 W externý adaptér s univerzálnym automatickým snímaním, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, automatickým vypínaním na úsporu energie a toleranciou
prepätia

Okolitý

Nízky obsah halogenidov7

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR® a registrácia EPEAT® Gold6
efektívnosti
Záruka

Záručný servis u zákazníka: Táto 3-ročná (3-3-0) obmedzená záruka a ponuka služieb zahŕňa výmenu dielov a prácu počas 3 rokov. Podmienky sa v
jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
5-ročná podpora HP len pre
Exchange Thin Client v
nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné vyriešiť problém
na diaľku.
Číslo produktu: U7929E
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Poznámky v krátkych správach
So systémom Windows Embedded Standard sa odporúča používať doplnok Microsoft Lync pre VDI 2013. So systémami HP ThinPro a Smart Zero sa odporúča používať balík Citrix HDX RealTime Optimization Pack pre
softvér Microsoft Lync. Všetky riešenia zjednotenej komunikácie licencujú, distribujú a podporujú poskytovatelia riešení zjednotenej komunikácie. Doplnok Microsoft Lync pre VDI distribuje spoločnosť Microsoft
Corporation. Balík Citrix HDX RealTime Optimization Pack pre softvér Microsoft Lync distribuuje spoločnosť Citrix Systems, Inc.
2 Predávajú sa samostatne.
3 Voliteľná funkcia predávaná samostatne alebo ako doplnková funkcia.
4 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 Vyžaduje sa minimálny nákup. Informácie o kompatibilite nájdete v špecifikáciách produktu.
1

Technické špecifikácie zrieknutie
Výkon systému zvyšuje viacjadrové spracúvanie dát s technológiou AMD. Vzhľadom na široký rozsah dostupných softvérových aplikácií sa bude výkon líšiť.
Grafická čipová súprava využíva časť celkovej systémovej pamäte (RAM) na zobrazenie grafiky. Systémová pamäť vyhradená na zobrazenie grafiky nie je k dispozícii na ďalšie použitie inými programami.
802.11 je voliteľná alebo doplnková funkcia. Na použitie modulu Wi-Fi sa vyžaduje prístupový bod WiFi a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných prístupových bodov WiFi je obmedzená.
4 Tento produkt nemá interný PC reproduktor. Všetok zvuk musí vychádzať z periférnych zariadení (slúchadlá s mikrofónom, slúchadlá alebo reproduktory) pripojených k systému cez 3,5 mm konektor pre slúchadlá s
mikrofónom.
5 Voliteľná alebo doplnková funkcia
6 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.
7 Externé napájacie zdroje, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely dodané po nákupe nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
8 HP ThinUpdate je k dispozícii ako doplnok, ktorý je určený len pre konfigurácie s operačnými systémami Windows Embedded.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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