Taulukot

HP t730 Thin Client
Erinomainen thin client -työasema.
Jätä hyvästit valinnaisille
lisäohjelmille, -osille ja
-ominaisuuksille. HP t730 Thin Client,
HP:n tehokkain thin client voidaan
ottaa käyttöön vaativissakin
ympäristöissä sellaisenaan, ja
käytössä on neliytiminen
AMD-suoritin, monipuoliset liitännät,
erilaiset käyttöjärjestelmä- ja
ISV-vaihtoehdot ja tuki neljälle
UHD/4K -näytölle.
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Ensiluokkainen suorituskyky

● Hyödynnä AMD:n uuden sukupolven neliytimistä1 APU with Turbo Core -tekniikkaa, joka tehostaa suorittimen toimintaa ja nostaa
sen jopa 3,6 GHz:n tasolle, joka mahdollistaa täyden virtuaalisen työpöydän käytön, paikallisten sovellusten suorittamisen ja
videoiden näyttämisen neljällä näytöllä.

Laajenna näkymiäsi neljän näytön avulla

● Luo tehokas usean näytön työtila DisplayPort-liitäntöjen avulla enintään neljälle UHD/4K-näytölle2 tai kuudelle näytölle, jos
käytössä on erillinen näytönohjain.3 Nyt voit nauttia korkeasta pikselimäärästä, valtavasta terävyydestä ja tarkoista
yksityiskohdista päivästä toiseen.

Sisäinen ohjelmisto täydentää paketin

● Nopeuta käyttöönottoja, paranna käyttäjäkokemusta ja ota sulava hallinta käyttöön HP:n omalla thin client -ohjelmistolla. HP
Device Manager, HP Velocity ja HP Easy Shell.4

Toimi suunnitelmallisesti laajennettavien I/O-liitäntöjen avulla

● Tue liiketoimintaasi nyt ja tulevaisuudessa sarja-, rinnakkais-, PS/2- ja USB-porttien sekä matalan PCI Express x4
-laajennuspaikan avulla.

Lisäominaisuudet:

Koe laajennettu tuki yhtenäisille tietoliikenneratkaisuille (UC), kuten esimerkiksi Skype for Business.
Helpota asennuskantasi käyttöönottoa, hallintaa ja ylläpitoa HP Device Manager -työkalulla.
Valmistaudu mullistavaan häviöttömään videokuvaan ja esitysgrafiikkaan pilvestä HP True Graphics6 -ohjelman avulla.
Paranna kiinteän ja langattoman verkon suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta HP Velocity -ohjelmiston avulla.
Voit yksinkertaistaa HP Thin Client -työaseman Windows Embedded -käyttökokemusta HP Easy Shell -sovelluksen mukautetulla
käyttöliittymällä ja hyvällä suojauksella kohdennettua pilvihallintaa varten.4
● Luo yhteys mihin tahansa verkkoon normaalin RJ-45-liitännän tai valinnaisen Wi-Fi-sovittimen tai kuituoptisen verkkosovittimen
avulla.3
● Käytä tilattavaa ohjelmistoa3 pilvestä valmiiksi asennetun selaimen kautta.
● Valitse ympäristöllesi sopiva käyttöjärjestelmä- ja ISV-ympäristö.
●
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HP t730 Thin Client Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients
Windows Embedded Standard 7P
HP ThinPro
HP Smart Zero Core

Selain

Microsoft Internet Explorer 11 (malleille, jossa on Windows Embedded Standard 7P ja Windows 10 IoT for Thin Clients); Mozilla Firefox 19 (malleille, joissa
on HP Thin Pro ja HP Smart Zero -ydin)

Saatavilla olevat suorittimet1 AMD RX-427BB APU with Radeon™ HD 9000 -näytönohjain (2.7 GHz - 3.6 GHz, 4 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)
Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM 2
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Sisäinen tallennustila

Enintään 8, 16, 32, 64 tai 128 Gt, MLC Flash -muisti
Enintään 16 tai 32 Gt, UMLC Flash -muisti

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

AMD FirePro™ W21003

Ääni

Sisäinen aktiivikaiutinjärjestelmä normaalia äänentoistoa varten

Tietoliikenne

Realtek GbE

Protokollat

Microsoft RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP
(Protokollat ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä)

Syöttölaite

HP:n näppäimistö
HP-hiiri

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 2 USB 2.0 -porttia; kuulokeliitäntä; kuuloke/mikrofoni

Mitat

221×67×240 mm
(Pystysuuntainen kiinnitys)

Paino

1,8 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan)

Virtalaitteet

85 W, jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä automaattinen virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä

Ympäristö

Vähähalogeeninen7

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä ja EPEAT® Gold -rekisteröityjä kokoonpanoja saatavilla6

Takuu

Asiakkaan tiloissa annettavaa huoltoa koskeva takuu: 3 vuoden (3-3-0) rajoitettuun takuuseen ja huoltopalveluun kuuluu 3 vuoden takuu osille ja
työlle. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 5 vuoden seur. arkip.
vaihtopalvelu vain Thin
Clientille

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida käsitellä etänä.
Tuotenumero: U7929E
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Viestin alaviitteet
Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä.
Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan.
2 Sisällön pitää olla huipputeräväpiirtoista tai 4K-laatuista (tarkkuus 3840 × 2160).
3 Hankittava erikseen.
4 HP Easy Shell on tällä hetkellä saatavilla Windows Embedded Standard 7E:lle, Windows Embedded Standard 7P:lle, Windows Embedded 8 Standardille ja Windows Embedded 8.1 Industry Prolle.
5 3D-kuvien katselemiseen vaaditaan 3D-sisältöä. 3D-yhteensopiva näyttö vaaditaan 3D:n täyteen hyödyntämiseen.
6 HP True Graphics edellyttää HP Thin Clientia ja HP ThinPro 5.0 tai sitä uudempaa käyttöjärjestelmää (käyttöjärjestelmä ja HP Smart Zero Core-yhdistelmä alkaen versiosta v5.0), AMD-suoritintekniikkaa ja Citrixin
virtuaalityöpöytää – XenApp tai XenDesktop v7.0 tai uudempi. HP True Graphics on asennettu valmiiksi käyttöjärjestelmään alkaen versiosta HP ThinPro 5.2. Katso tuotteen QuickSpecs-ohjeesta tarkka yhteensopivuus.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. AMD:n numerointi ei heijasta kellonopeutta.
2 Grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaismuistista (RAM) grafiikan suorittamiseen. Grafiikalle varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä.
3 Lisävaruste tai lisäominaisuus.
4 Langattoman yhteyden kortit ovat lisävarusteita tai laajennusosia, ja ne edellyttävät erikseen hankittavaa langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Ohjelmistot ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä Katso lisätietoja tuotteen QuickSpec-ohjeesta.
6 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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