Veri sayfası

HP t420 İnce İstemci
Vazgeçilmez, uygun fiyatlı, buluta hazır ince istemci
Güvenilirliğin yanı sıra kolay kurulum
ve kullanım sunan, uygun fiyatlı bir
bulut bilişim çözümü olan HP t420
İnce İstemci ile daha fazlasını yapın.

Aynı fiyata daha çok ürün

● Microsoft Lync1 Birleşik İletişim araçlarıyla VoIP için tercih ettiğiniz temel işletim sistemine sahip olun ve HP'den yeni sistemlerinizi
dağıtmanızı, yönetmenizi ve iyileştirmenizi sağlayan katma değerli tümleşik yazılımlar elde edin.

Gerçek güvenilirlik

● Çok sessiz dağıtımlar için güvenilir flash bellek depolama ortamıyla ve fansız tasarımla önceden planlayın. Dünya genelinde
tutarlılık sağlamak için, bir Global Series modeli ve özel görüntü seçin. İki yıllık yaşam döngüsü ve üç yıllık sınırlı garantiyle içiniz
rahat olsun.

İstediğiniz yere yerleştirin

● İşletmeniz genelinde yükleyin; modern 0,88 litrelik form faktörüyle çok çeşitli küçük çalışma mekanlarına sığar ve tümleşik VESA
montaj özelliği, düz bir yüzeye veya doğrudan bir HP ProDisplay ekranın arkasına takılmasına olanak sağlar.2

Kolay özelleştirme

● HP Thin Pro, HP Smart Zero veya Windows Embedded Standard 7E arasından seçeceğiniz işletim sistemiyle kurulumunuzu
özelleştirin. Yalnızca HP İnce İstemciler için sunulan bir yazılım aracı olan HP Device Manager ile daha basit kurulumun, dağıtımın
ve bakımın keyfini çıkarın.

Ek özellikler:

● HP İnce İstemci Windows Embedded kullanıcı deneyiminizi HP Easy Shell uygulamasının bulut denetimini hedefleyen özel
arabirimi ve korumasıyla basitleştirin.2
● Sizin için en uygun, Gigabit Ethernet ve 802.11n Wi-Fi desteğine sahip ağ bağlantısını seçin.3,4
● Güç tüketiminizi azaltın ve enerji tasarrufu sağlayan bir tasarımla maliyetlerinizi düşürün.
● Sık kullandığınız Microsoft Lync üretkenlik araçlarının keyfini çıkarın.1
● İş sınıfı USB klavye ve fareyle hemen işe koyulun.
● Tam özellikli Linux için HP ThinProʼyu veya kolay yönetim için HP Akıllı Sıfı Teknolojisiʼni seçin.
● HP'nin istediğiniz markalama, uygulama, GUI ve donanım uyumluluğu seçenekleri ve diğer özelliklerle ince istemcilerinizi
özelleştirmesine izin verin.5
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HP t420 İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

Tarayıcı

Mozilla Firefox 32 (HP Smart Zero Core veya HP ThinPro işletim sistemi olan modeller için); Internet Explorer 10 (Windows Embedded 7E işletim sistemi olan
modeller için)

Kullanılabilir İşlemciler1

AMD Katıştırılmış G Serisi GX-209JA SOC (1 GHz, 2 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 2 GB DDR3L SDRAM 2
Standart bellek notu: En fazla 1066 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Dahili depolama

En fazla 8 GB veya 16 GB, MLC flash bellek

Kullanılabilir Grafik İşlemciler İşlemciyle tümleşik grafik kartı
Ses

Ön paneldeki 3,5 mm stereo yuvası, kulaklık bağlantı noktası olarak işaretlenmiştir. OMTP ve CTIA kulaklıkları destekler.4

İletişim

Tümleşik Gigabit Ethernet

Iletişim kuralları

Citrix Alıcı; Microsoft RDP; VMware Horizon İstemci; HP TeemTalk Terminal Emulator; Free RDP
(Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)

Giriş cihazı

HP USB Standart Klavye; HP USB CCID Smartcard Klavye5
HP USB Optik Fare5

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 2.0; 1 kulaklık

Boyutlar

180 x 140 x 35 mm

Ağırlık

0,74 kg
(Ağırlık, yapılandırmaya bağlı olarak değişir)

Güç

45 W, dünya çapında otomatik algılama, 100-240 VAC, 50-60 Hz, enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım toleransı özellikli harici adaptör

Çevre koruma

Düşük halojen7

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® Gold tescilli6

Garanti

Yerinde Garanti ve Servis: Bu üç yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça ve işçilik kapsamlıdır. Hükümler ve koşullar ülkelere göre
farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir
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HP t420 İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 5 yıllık Sonraki iş günü
Değiştirme Yalnızca İnce
İstemci Hizmeti

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir.
Ürün numarası: U7929E
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HP t420 İnce İstemci
Mesaj Altbilgileri
Windows Embedded Standard işletim sisteminde VDI 2013 eklentisi için Microsoft Lync kullanılması tavsiye edilir. HP ThinPro ve Smart Zero işletim sistemlerinde Microsoft Lync için Citrix HDX RealTime İyileştirme Paketi
kullanılması önerilir. Tüm Birleşik İletişim sistemleri, Birleşik İletişim sağlayıcıları tarafından lisanslanmakta, dağıtılmakta ve desteklenmektedir. VDI için Microsoft Lync, Microsoft Corporation tarafından dağıtılmaktadır.
Microsoft Lync için Citrix HDX RealTime İyileştirme Paketi, Citrix Systems, Inc. tarafından dağıtılmaktadır.
2 Her biri ayrı olarak satılır.
3 İsteğe bağlı özellikler ayrı veya ek özellik olarak satılır.
4 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Minimum satın alım zorunluluğu vardır. Ayrıntılar için, ürünün Özet Bilgilerine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
AMD teknolojisindeki çok çekirdekli işlemci özelliği, bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Mevcut yazılım uygulamalarının çeşitliliğinden dolayı performans farkları görülebilir.
Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin (RAM) bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
802.11, isteğe bağlı veya eklenti özelliktir. Wi-Fi modülünün kullanılabilmesi için WiFi erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek ortak Wi-Fi erişim noktaları sınırlıdır.
4 Bu ürünle birlikte dahili bilgisayar hoparlörü sunulmamaktadır. Tüm ses, sisteme 3,5 mm'lik kulaklık jakından bağlanan çevre birimi aygıtları (mikrofonlu kulaklıklar, kulaklıklar, hoparlörler) kullanılarak üretilmelidir.
5 İsteğe bağlı veya eklenti özellik
6 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
7 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
8 HP ThinUpdate, yalnızca Windows Embedded işletim sistemini kullanan yapılandırmalar için eklenti özellik olarak sunulmaktadır.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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