Podatkovni list

Lahki odjemalec HP t420
Osnovni lahki odjemalec po ugodni ceni, pripravljen za delo v oblaku
S tankim odjemalcem HP t420,
računalniško rešitvijo v oblaku po
ugodni ceni, ki zagotavlja zaupanja
vredno zanesljivost ter preprosto
namestitev in uporabo, lahko naredite
več.

Večja vrednost za vaš denar

● Zagotovite si izbor osnovnih operacijskih sistemov, podporo za VoIP z orodji za poenotene komunikacije Microsoft Lync1 in
integrirano programsko opremo HP z dodano vrednostjo, ki vam bo v pomoč pri nameščanju, upravljanju in optimizaciji novih
sistemov.

Neprekinjena zanesljivost

● Zanesljiv pomnilnik flash in zasnova brez ventilatorja omogočata, da vnaprej načrtujete izjemno tihe namestitve. Izberite model
Global Series in namestitveno sliko po meri, ki zagotavljata skladnost po vsem svetu. Z dvoletno življenjsko dobo in triletno
omejeno garancijo ste lahko povsem brez skrbi.

Postavite ga tja, kjer ga potrebujete

● Opravite namestitev v celotnem podjetju; sodobno oblikovanje s prostornino 0,88 litra se prilega v različna manjša delovna
okolja, integrirani komplet VESA pa omogoča namestitev na ravno površino ali neposredno za zaslon HP ProDisplay.2

Preprosto prilagajanje

● Namestitev lahko prilagodite z operacijskim sistemom po svoji izbiri: HP Thin Pro, HP Smart Zero ali Windows Embedded
Standard 7E. HP Device Manager, programsko orodje, ki je na voljo izključno za lahke odjemalce HP, omogoča poenostavljeno
nastavitev, namestitev in vzdrževanje.

Dodatne funkcije:

● Uporabniško izkušnjo s sistemom HP Thin Client Windows Embedded lahko poenostavite s prilagojenim vmesnikom HP Easy
Shell in zaščito za ciljne kontrolnike v oblaku.2
● Izberite tehnologijo omrežne povezave, ki najbolj ustreza vašemu gigabitnemu ethernetu in podpori za 802.11n Wi-Fi.3,4
● Zmanjšajte porabo energije in pomagajte znižati stroške z energijsko učinkovito zasnovo.
● Uživajte v vsakodnevnih orodjih za storilnost Microsoft Lync.1
● S tipkovnico in miško USB poslovnega razreda lahko takoj začnete z delom.
● Izberite HP ThinPro in si zagotovite Linux z vsemi funkcijami ali tehnologijo HP Smart Zero za preprosto upravljanje.
● Dovolite, da HP prilagodi lahke odjemalce na podlagi vaše izbire znamke, programov, grafičnih uporabniških vmesnikov,
združljivosti strojne opreme in drugega.5
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Lahki odjemalec HP t420 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

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

Brskalnik

Mozilla Firefox 32 (za modele z operacijskim sistemom HP Smart Zero Core ali HP ThinPro); Internet Explorer 10 (za modele z operacijskim sistemom
Microsoft Windows Embedded 7E)

Razpoložljivi procesorji1

Vdelan sistem na čipu G-Series GX-209JA SOC AMD (1 GHz, 2 jedri)

Največja velikost pomnilnika

Največ 2 GB DDR3L SDRAM 2
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1066 MT/s

Notranji pomnilnik

Največ 8 GB ali 16 GB, Pomnilnik MLC flash

Razpoložljiva grafika

Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

3,5-mm stereo vtičnica na sprednji strani je označena kot priključek za slušalke. Podpora za naglavne slušalke OMTP in CTIA.4

Komunikacije

Integrirani gigabitni ethernet

Protokoli

Sprejemnik Citrix; Microsoft RDP; odjemalec VMware Horizon; terminalski emulator HP TeemTalk; brezplačen RDP
(Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)

Vhodna naprava

HP-jeva standardna tipkovnica USB; HP-jeva tipkovnica s pametno kartico USB CCID5
Optična miška HP USB5

Vrata in priključki

2 priključka USB 2.0; 1 priključek za slušalke

Mere

180 x 140 x 35 mm

Teža

0,74 kg
(Teža se spreminja glede na konfiguracijo)

Napajanje

45-vatni zunanji adapter, odporen na nihanja, s samodejnim zaznavanjem napetosti po vsem svetu, 100–240 volti izmeničnega toka, 50–60 Hz in
samodejnim izklopom za varčevanje z energijo

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi7

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam certifikata ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Gold6

Garancija

Garancija in servisiranje na kraju uporabe: ta triletna (3-3-0) omejena garancija ponuja tri leta brezplačne zamenjave delov in posegov. Pogoji in določila se
razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve
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Lahki odjemalec HP t420
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
5-letna podpora HP samo za
lahke odjemalce z
zamenjavo delov naslednji
delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7929E
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Lahki odjemalec HP t420
Opombe k sporočilom
Z operacijskim sistemom Windows Embedded Standard priporočamo uporabo dodatka Microsoft Lync za VDI 2013. Za uporabo z operacijskima sistemoma HP ThinPro in Smart Zero priporočamo optimizacijski paket
Citrix HDX RealTime za Microsoft Lync. Vse rešitve poenotenih komunikacij licencirajo, distribuirajo in podpirajo ponudniki poenotenih komunikacij. Microsoft Lync za VDI distribuira družba Microsoft Corporation.
Optimizacijski paket Citrix HDX RealTime za Microsoft Lync distribuira družba Citrix Systems, Inc.
2 Vsak izdelek je naprodaj posebej.
3 Izbirno funkcijo je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
4 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 Zahtevan je minimalen nakup. Za podrobne podatke o združljivosti glejte Hitra navodila za izdelek.
1

Tehnične specifikacije zanikanja
Večjedrna obdelava, ki jo omogoča tehnologija AMD, je namenjena izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora aplikacij programske opreme se zmogljivost razlikuje.
Grafično vezje za delovanje grafike uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika (RAM). Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju grafike, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
802.11 je izbirna ali dodatna funkcija. Za uporabo modula Wi-Fi potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
4 Ta izdelek ne vključuje notranjega zvočnika računalnika. Za zvok morate uporabiti zunanje naprave, na primer naglavne slušalke, ušesne slušalke ali zvočnike, priključene v sistem prek 3,5-mm priključka za slušalke.
5 Izbirna ali dodatna funkcija
6 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite spletno mesto www.epeat.net.
7 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
8 HP ThinUpdate je na voljo kot dodatek samo za konfiguracije, ki uporabljajo operacijske sisteme Windows Embedded.
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Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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