Φύλλο δεδομένων

HP t730 Thin Client
Ο απόλυτος thin client.
Ξεχάστε τα πρόσθετα, τον επιπλέον
εξοπλισμό και τα προαιρετικά
χαρακτηριστικά. Ο HP t730 Thin
Client, ο πιο ισχυρός επιτραπέζιος thin
client της ΗΡ, είναι έτοιμος για χρήση
σε απαιτητικά περιβάλλοντα από την
πρώτη στιγμή, με επεξεργαστή AMD
τετραπλού πυρήνα , μέγιστες
διασυνδέσεις, διάφορες επιλογές
λειτουργικού συστήματος και ISV,
καθώς και εγγενή υποστήριξη για 4
οθόνες UHD/4K .
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Κορυφαία απόδοση

● Αξιοποιήστε την ισχύ του επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα APU τελευταίας γενιάς της AMD1 με τεχνολογία Turbo Core που
μπορεί να επιταχύνει τις δυνατότητες της CPU σε έως 3,6 GHz, για πλήρη εκτέλεση VDI και τοπικών εφαρμογών και
αναπαραγωγή βίντεο σε τέσσερις οθόνες.

Απολαύστε μεγαλύτερο πεδίο προβολής με τέσσερις οθόνες

● Δημιουργήστε έναν αποτελεσματικό χώρο εργασίας με πολλές οθόνες, χάρη στις συνδέσεις DisplayPort για έως τέσσερις
οθόνες UHD/4K2 ή έξι οθόνες με την ξεχωριστή κάρτα γραφικών.3 Μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε καθημερινά εξαιρετική
ευκρίνεια και εντυπωσιακές λεπτομέρειες με μεγάλο αριθμό pixel.

Το ενσωματωμένο λογισμικό κάνει το πακέτο ακόμα πιο ελκυστικό

● Απλοποιήστε την υλοποίηση, βελτιώστε την εμπειρία χρήσης και επωφεληθείτε από την ομαλή διαχείριση συσκευών με το
αποκλειστικό λογισμικό thin client της HP: HP Device Manager, HP Velocity και HP Easy Shell.4

Προετοιμαστείτε για το μέλλον με επεκτάσιμες συνδέσεις εισόδου/εξόδου

● Υποστηρίξτε την επιχείρησή σας, τώρα και στο μέλλον, με σειριακές, παράλληλες, PS/2 και USB θύρες, καθώς και μια υποδοχή
επέκτασης PCI Express x4 χαμηλού προφίλ.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

● Απολαύστε διευρυμένη υποστήριξη για λύσεις ενοποιημένης επικοινωνίας (UC), όπως είναι το Skype for Business.
● Διευκολύνετε την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση της εγκατεστημένης βάσης σας με το HP Device Manager.
● Προετοιμαστείτε για μια πρωτοποριακή εμπειρία προβολής βίντεο και γραφικών από το cloud, χωρίς απώλειες, χάρη στο
λογισμικό HP True Graphics6.
● Βελτιώστε την απόδοση του ενσύρματου και του ασύρματου δικτύου Wi-Fi, καθώς και την εμπειρία των τελικών χρηστών, με
το λογισμικό HP Velocity.
● Απλοποιήστε την εμπειρία χρήσης του HP Thin Client Windows Embedded με το προσαρμοσμένο περιβάλλον λειτουργίας του
HP Easy Shell και την προστασία για στοχευμένο έλεγχο του cloud.4
● Συνδεθείτε σε κάθε τύπο δικτύου με το πρότυπο διασύνδεσης RJ-45 ή έναν προαιρετικό προσαρμογέα δικτύου Wi-Fi ή
οπτικών ινών.3
● Αποκτήστε πρόσβαση από το cloud στο παρεχόμενο συνδρομητικό λογισμικό3 μέσω ενός προεγκατεστημένου προγράμματος
περιήγησης.
● Επιλέξτε το σωστό λειτουργικό σύστημα και ISV για το περιβάλλον σας.
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HP t730 Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise για Thin Client
Windows Embedded Standard 7P
HP ThinPro
HP Smart Zero Core

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11 (για μοντέλα με Windows Embedded Standard 7P και Windows 10 IoT για Thin Client), Mozilla Firefox 19 (για μοντέλα με HP Thin Pro
και HP Smart Zero Core)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

AMD RX-427BB APU με γραφικά Radeon™ HD 9000 (2,7 GHz έως 3,6 GHz, μνήμη cache 4 MB, 4 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 8, 16, 32, 64 ή 128 GB, Μνήμη flash MLC
Έως 16 ή 32 GB, Μνήμη flash UMLC

Διαθέσιμα γραφικά

AMD FirePro™ W21003

Ήχος

Εσωτερικό σύστημα ηχείων με ενισχυτή για βασική αναπαραγωγή ήχου

Επικοινωνίες

Realtek GbE

Πρωτόκολλα

Microsoft RFX/RDP, Citrix® ICA/HDX, VMware® Horizon RDP/PCoIP
(Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο HP
Ποντίκι HP

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 ακουστικών, 1 ακουστικών/μικροφώνου

Διαστάσεις

221 x 67 x 240 mm
(Κατακόρυφη θέση)

Βάρος

1,8 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Τροφοδοσία Ισχύος

85 W, αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz, αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, ανοχή μεταπτώσεων

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο7

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold6
ενέργειας
Εγγύηση

Επιτόπια εγγύηση και εξυπηρέτηση: Αυτή η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για
ανταλλακτικά και εργασία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
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HP t730 Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Υπηρεσία ΗΡ για 5 έτη με
αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη μόνο για Thin
Client

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7929E
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HP t730 Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού.
2 Απαιτείται περιεχόμενο Ultra HD ή 4K (ανάλυση 3.840 x 2.160).
3 Διατίθεται ξεχωριστά.
4 Το HP Easy Shell διατίθεται επί του παρόντος στα Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard και Windows Embedded 8.1 Industry Pro.
5 Για την προβολή εικόνων 3D, απαιτείται περιεχόμενο 3D. Για πλήρη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών 3D, απαιτείται οθόνη με δυνατότητα 3D.
6 Για το HP True Graphics απαιτείται HP Thin Client με HP ThinPro 5.0 ή μεταγενέστερο λειτουργικό σύστημα (το σύνθετο λειτουργικό σύστημα με HP Smart Zero Core ξεκινά από την έκδοση v5.0), τεχνολογία
επεξεργαστή AMD και υποδομή εικονικής επιφάνειας εργασίας Citrix — πρέπει να είναι XenApp ή XenDesktop v7.0 ή μεταγενέστερη έκδοση. Το HP True Graphics είναι προεγκατεστημένο στο λειτουργικό σύστημα
από την έκδοση HP ThinPro 5.2 και έπειτα. Για συγκεκριμένες πληροφορίες συμβατότητας, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την
ταχύτητα του ρολογιού.
2 Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών δεν είναι
διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
3 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
4 Οι κάρτες ασύρματης σύνδεσης αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων
σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Το λογισμικό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές αυτού του προϊόντος.
6 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
7 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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