גיליון נתונים

מחשב HP t730 Thin Client
מחשב ה Thin Client-האולטימטיבי.
תוכל לשכוח מהרחבות ,תוספות ומאפיינים
אופציונליים ,HP t730 Thin Client .מחשב
ה Thin Client-השולחני העוצמתי ביותר של
 ,HPמוכן לפריסה בסביבות תובעניות מיד
לאחר הוצאתו מהאריזה עם מעבד  AMDבעל
ארבע ליבות  ,מספר ממשקים מרבי ,מבחר
מערכות הפעלה ו ISV-ותמיכה טבעית ב-4
צגי . UHD/4K
1

2

ביצועים מעולים

● נצל את מלוא העוצמה של מעבד ה APU-של  AMDבעל ארבע ליבות  1מהדור המתקדם ביותר עם טכנולוגיית  Turbo Coreשיכולה לעצור פעולות
ב CPU-ולהגביר את מהירותו ל -3.6 GHzלהפעלת תשתית  VDIמלאה ואפליקציות מקומיות ועיבוד תוכן וידאו על-גבי ארבעה צגים לכל היותר.

הרחב את התצוגה עם ארבעה צגים

● צור סביבת עבודה יעילה הכוללת צגים מרובים עם חיבורי  DisplayPortהמיועדים לעד ארבעה צגי  ,2UHD/4Kאו לשישה צגים עם כרטיס גרפי נפרד.
כעת ,תוכל ליהנות מספירת פיקסלים גבוהה ,מחדות גבוהה ומפרטים השובים את העין יום אחר יום.

התוכנה המשולבת היא הדובדבן שבקצפת

● יעל פריסות ,שפר את חוויית המשתמש ואפשר ניהול התקן חלק עם התוכנה הבלעדית של  HPלמחשבי HP ,HP Device Manager :Thin Client
 ,Velocityו4.HP Easy Shell-

תכנן מראש עם חיבורי קלט/פלט רחבים

● תמוך בעסק שלך היום בעתיד עם יציאות טוריות ,מקביליות ,מסוג  PS/2ו USB-ועם חריץ הרחבה  PCI Express x4בפרופיל נמוך.

מאפיינים נוספים:
●
●
●
●
●
●
●
●

התנסה בתמיכה מורחבת בפתרונות לתקשורת מאוחדת ) (UCכגון .Skype for Business
קבל פריסה ,ניהול ותחזוקה קלים עבור בסיס ההתקנות בעזרת .HP Device Manager
הכן את עצמך למצגת מהפכנית ללא אובדן וידאו וגרפיקה מהענן עם תוכנת .6HP True Graphics
שפר את חוויית המשתמש ואת ביצועי רשת ה Wi-Fi-והרשת הקווית עם תוכנת .HP Velocity
הפוך את חוויית המשתמש ב HP Thin Client Windows Embedded-לפשוטה יותר בעזרת ממשק והגנה מותאמים אישית של HP Easy Shell
לשליטה ממוקדת בענן4.
התחבר לכל סוג רשת עם ממשק ה RJ-45-הסטנדרטי או מתאם אופציונלי של רשת  Wi-Fiאו 3.Fiber Optic
גש לתוכנה מבוססת-מנוי 3מהענן באמצעות דפדפן מותקן מראש.
בחר את מערכת ההפעלה ואת משווק התוכנה העצמאי ) (ISVהמתאימים לסביבה שלך.
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מחשב  HP t730 Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

דפדפן

 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים
Windows Embedded Standard 7P
HP ThinPro
HP Smart Zero Core

) Microsoft Internet Explorer 11עבור דגמים עם  Windows Embedded Standard 7Pו Windows 10 IoT-עבור מחשבי ) Thin Client); Mozilla Firefox 19עבור דגמים עם
 HP Thin Proו(HP Smart Zero Core -

מעבדים זמינים

1

זיכרון מרבי

אחסון פנימי

 AMD RX-427BB APUעם כרטיס גרפי  2.7 GHz) Radeon™ HD 9000עד  ,3.6 GHzמטמון של  4 ,4 MBליבות(
עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 16 GB 2
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
עד  64 ,32 ,16 ,8או  ,128 GBזיכרון הבזק MLC
עד  16 GBאו  ,32 GBזיכרון הבזק UMLC

כרטיס גרפי זמין

AMD FirePro™ W21003

תקשורת

Realtek GbE

שמע

מערכת רמקולים פנימית עם הגברה להפעלת שמע בסיסית

פרוטוקולים

VMware® Horizon RDP/PCoIP ;Citrix® ICA/HDX ;Microsoft RFX/RDP
)הפרוטוקולים תלויים במערכת ההפעלה שהותקנה(

יציאות ומחברים

 2יציאות  2 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאה לאוזניות; אוזניות/מיקרופון

משקל

 1.8ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(

סביבתי

דל בהלוגן

אחריות

אחריות ושירות באתר הלקוח :הצעת שירות ואחריות מוגבלת זו למשך  3שנים ) (3-3-0מספקת  3שנות אחריות עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם
למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות

התקן קלט

ממדים

מתח

מקלדת HP
עכבר של HP

 240 x 67 x 221מ"מ
)כיוון תצוגה אנכי(

 85ואט ,כיבוי אוטומטי חוסך באנרגיה עם חישה אוטומטית עולמית  100-240וולט  50-60 ,ACהרץ ,עמיד בפני נחשולי מתח
7

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות מאושרות על-ידי ® ENERGY STARובעלות דירוג  EPEAT® Goldזמינות
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מחשב HP t730 Thin Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
חבילת שירות של ,HP
ל Exchange Thin Client-בלבד,
ביום העבודה הבא לחמש שנים

 HPמספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה ,אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק.
מספר מוצרU7929E :
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מחשב HP t730 Thin Client
הערות שוליים להעברת הודעות

 Multi-Core 1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב של  64סיביות .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך.
 2נדרש תוכן בחדות גבוהה במיוחד או תוכן ) 4Kרזולוציה של .(2,160 x 3,840
 3לרכישה בנפרד.
 HP Easy Shell 4זמין כעת ב Windows Embedded 8 Standard ,Windows Embedded Standard 7P ,Windows Embedded Standard 7E-ו.Windows Embedded 8.1 Industry Pro-
] [5להצגת תמונות  3Dנדרש תוכן  .3Dכדי להפיק את המרב מ -3Dנדרשת תצוגה התומכת ב.-3D
 6לצורך שימוש בתוכנת  HP True Graphicsנדרש  HP Thin Clientעם מערכת הפעלה  HP ThinProבגרסה  5.0ואילך )מערכת הפעלה משולבת עם  HP Smart Zero Coreהחל מגרסה  ,(v5.0טכנולוגיית עיבוד של  AMDותשתית שולחן עבודה וירטואלי
של  Citrixשחייבת לכלול את  XenAppאו  XenDesktopבגרסה  v7.0ואילך .תוכנת  HP True Graphicsמותקנת מראש עם מערכת ההפעלה החל מ .HP ThinPro 5.2-לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות ,עיין במפרט המהיר של המוצר.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 Multi-Core 1מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי
החומרה והתוכנה .המספור של  AMDאינו מדד של מהירות השעון.
] [2מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל ) (RAMלביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 3זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 4כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 5התוכנה תלויה במערכת ההפעלה המותקנת .עיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת פרטים נוספים.
 6בעל רישום ® EPEATכשהדבר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 7ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/thinclients
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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