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HP t730, tynd klient
Den ultimative tynde klient.
Sig farvel til alverdens ekstramoduler
og tilkøbte funktioner. Den tynde
klient t730 er HP's mest kraftfulde til
dato. Den har en AMD-processor med
fire kerner samt et udvalg af
optimerede grænseflader,
operativsystemer og ISV, og indbygget
understøttelse til 4 UHD/4K-skærme
– så den kan klare selv de mest
krævende arbejdsmiljøer lige fra start
af.
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Førsteklasses ydelse

● Den nyeste generation af AMD's APU med Turbo Core-teknologi og fire kerner1 kan øge CPU'ens ydeevne op til 3,6 GHz, så den
både kan køre fuld VDI og lokale programmer samt vise video på fire skærme.

Brug fire skærme, så alle detaljer kommer med

● Med DisplayPort kan du tilpasse din arbejdsstation med flere skærme, ved enten at tilslutte op til fire UHD/4K2-skærme eller seks
skærme med det diskrete grafikkort. Dit arbejde vises knivskarpt med et højt antal pixels og iøjefaldende detaljer – hver dag.

Den integrerede software gør tilbuddet endnu bedre

● Du kan strømline implementeringer, gøre brugeroplevelsen bedre og administrere enheden uden problemer med HP's eksklusive
software til tynde klienter: HP Device Manager, HP Velocity og HP Easy Shell.4

I/O-forbindelserne kan udvides, så du kan tilpasse deres brug til dine behov

● Virksomhedens enheder kan altid tilsluttes via serielle og parallelle porte, PS/2- og USB-porte samt en PCI Express x4-port til
udvidelse.

Yderligere funktioner:

Udvidet understøttelse af kommunikationsløsninger, såsom Skype for Business.
Med HP Device Manager bliver det nemt at installere, administrere og vedligeholde installerede programmer.
Med softwaren HP True Graphics6 kan du se video og præsentationer fra skyen, uden at det hakker.
Kabelforbundne og trådløse netværk bliver hurtigere, og slutbrugeroplevelsen bliver bedre med HP Velocity-software.
Med den brugertilpassede grænseflade i HP Easy Shell samt beskyttelse til målrettet administration af skyen forenkles
brugeroplevelsen i HP Thin Client Windows Embedded.4
● Du kan oprette forbindelse til enhver type netværk med RJ-45-grænsefladen, som er standard, eller en valgfri netværksadapter
til Wi-Fi eller fiberoptik-netværk.3
● Med en forudinstalleret browser får du adgang til software gemt i skyen3, som kræver abonnement.
● Vælg det rigtige operativsystem og ISV til dit arbejdsmiljø.
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HP t730, tynd klient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter
Windows Embedded Standard 7P
HP ThinPro
HP Smart Zero Core

Browser

Microsoft Internet Explorer 11 (til modeller med Windows Embedded Standard 7P eller Windows 10 IoT til tynde klienter); Mozilla Firefox 19 (til modeller
med HP ThinPro og HP Smart Zero Core)

Tilgængelige processorer1

AMD RX-427BB APU med Radeon™ HD 9000-grafikkort (2,7 GHz op til 3,6 GHz, 4 MB cache, 4 kerner)

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Internt storage

Op til 8, 16, 32, 64 eller 128 GB, MLC Flash-hukommelse
Op til 16 eller 32 GB, UMLC flash-hukommelse

Tilgængelige grafikkort

AMD FirePro™ W21003

Lyd

Internt forstærket højtalersystem til grundlæggende lydafspilning

Kommunikation

Realtek GbE

Protokoller

Microsoft RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP
(Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)

Inputenhed

HP-tastatur
HP-mus

Porte og stik

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 udgang til hovedtelefon; 1 udgang til hovedtelefon/mikrofon

Mål

221 x 67 x 240 mm
(Lodret retning)

Vægt

1,8 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen)

Strømforsyning

85 W, global auto-registrering, 100-240 VAC, 50-60 Hz strømbesparende automatisk slukning, beskyttelse mod overspænding

Miljøansvar

Lav halogen7

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Gold-registrerede konfigurationer6

Garanti

Garanti og support på stedet: Denne 3-årige (3-3-0), begrænsede garanti omfatter 3 års support med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser
varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års ombytningsservice
næste hverdag, kun tynde
klienter

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses på
afstand.
Produktnummer: U7929E
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Fodnoter
Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-computersystem er
påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen.
2 Indhold i Ultra HD eller 4K (opløsning på 3840 x 2160) kræves.
3 Sælges separat.
4 HP Easy Shell findes i øjeblikket på Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard og Windows Embedded 8.1 Industry Pro.
5 Der kræves 3D-indhold for at kunne se 3D-billeder. Du får det fulde udbytte af 3D ved at bruge en skærm som er 3D-kompatibel.
6 HP True Graphics kræver en tynd klient med HP ThinPro 5.0 eller højere som operativsystem (kombinerede operativsystemer med HP Smart Zero Core begynder ved v5.0), AMD-processor og en virtuel
Citrix-infrastruktur – skal være XenApp eller XenDesktop v7.0 eller højere. HP True Graphics kommer med det operativsystem, som allerede er installeret på HP ThinPro 5.2. Læs mere om kompatibilitet under produktets
specifikationer.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen.
2 Grafikchipsættet bruger en del af den samlede systemhukommelse (RAM) til grafikfunktioner. Den systemhukommelse, der er beregnet til grafikfunktioner, er ikke til rådighed for andre programmer.
3 Valgfrit eller ekstra tilbehør.
4 Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
5 Softwaren er afhængig af det operativsystem, der er installeret. Se produktets specifikationer for yderligere oplysninger.
6 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.
7 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
©Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i
de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med disse produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. Bluetooth er et varemærke
tilhørende dets indehaver og benyttes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Microsoft og Windows er amerikanske varemærker tilhørende
Microsoft-koncernen. AMD og Radeon er varemærker, der tilhører Advanced Micro Devices, Inc.
4AA6-1004DAE, November 2015

