Veri sayfası

HP t730 İnce İstemci
Üst düzey ince istemci
Elveda eklentiler, ekstralar ve isteğe
bağlı özellikler HP’nin en güçlü
masaüstü ince istemcisi olan ve AMD
dört çekirdekli işlemci, maksimum
arabirimler, işletim sistemi ve ISV
seçenekleri ve 4 adede kadar UHD/4K
ekran için yerel destek sunan HP t730
Thin Client zorlu ortamlarda kutudan
çıkar çıkmaz kullanılmaya hazırdır.
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Üstün performans

● Full VDI ve yerel uygulamaları çalıştırmak ve dört ekranda video görüntülemek için CPU işlem hızını yükselterek 3,6 Ghz’e
çıkarabilen Turbo Core teknolojisiyle AMD’nin en yeni nesil dört çekirdekli1 APU’sunun gücünden sonuna kadar faydalanın.

Dört adet ekranla görüş açınızı genişletin

● Dört adede kadar UHD/4K2 ekran için DisplayPort bağlantı noktaları veya altı ekran için ayrık grafik kartı3 sayesinde çok sayıda
monitör içeren verimli bir çalışma ortamı yaratın. Böylece yüksek piksel sayısının, mükemmel netliğin ve göz alıcı detayların
keyfini her gün çıkarabilirsiniz.

Cazip tümleşik yazılımlar

● HP’ye özel ince istemci yazılımları sayesinde dağıtımları standart hale getirin, kullanıcı deneyimini iyileştirin ve sorunsuz aygıt
yönetimi elde edin. HP Device Manager, HP Velocity ve HP Easy Shell.4

Genişletilebilen G/Ç bağlantılarıyla geleceğe hazır olun

● Seri, paralel, PS/2 ve USB bağlantı noktalarının yanı sıra PCI Express x4 düşük profil genişleme yuvası sayesinde işletmenizin
bugününü ve yarınını destekleyin.

Ek özellikler:

Kurumsal Skype gibi birleşik iletişimler için genişletilmiş destek elde edin.
HP Device Manager ile kurulu sisteminizi dağıtmayı, yönetmeyi ve sürdürmeyi kolaylaştırın.
HP True Graphics6 yazılımıyla bulut üzerinden çığır açan kayıpsız video ve grafik sunumlar yapmaya hazır olun.
HP Velocity yazılımıyla kablolu ve kablosuz ağ performansını ve son kullanıcı deneyimini geliştirin.
HP Easy Shell uygulamasının bulut denetimini hedefleyen özel arabirimi ve korumasıyla HP İnce İstemci Windows Embedded
kullanıcı deneyimini basitleştirin.4
● Standart RJ-45 arabirimi veya isteğe bağlı Wi-Fi ya da Fiber Optik ağ adaptörüyle her tür ağa bağlanın.3
● Önceden yüklü tarayıcı ile abonelik gerektiren yazılımlara3 bulut üzerinden erişin.
● Ortamınız için doğru olan işletim sistemini ve ISV’yi seçin.
●
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HP t730 İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise
Windows Embedded Standard 7P
HP ThinPro
HP Akıllı Sıfır Çekirdek

Tarayıcı

Internet Explorer 11 (İnce İstemciler için Windows Embedded Standard 7P ve Windows 10 IoT içeren modeller için); Mozilla Firefox 19 (HP Thin Pro ve HP
Smart Zero Core içeren modeller için)

Kullanılabilir İşlemciler1

AMD RX-427BB APU ile Radeon™ HD 9000 grafik kartı (2,7 GHz, 3,6 GHz’e kadar, 4 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR3L-1600 SDRAM 2
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Dahili depolama

En fazla 8, 16, 32, 64 veya 128 GB, MLC flash bellek
En fazla 16 veya 32 GB, UMLC flash bellek

Kullanılabilir Grafik İşlemciler AMD FirePro™ W21003
Ses

Temel ses deneyimi için güçlendirilmiş dahili hoparlör sistemi

İletişim

Realtek GbE

Iletişim kuralları

RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP
(Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)

Giriş cihazı

HP Klavye
HP Fare

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 kulaklık; 1 kulaklık/mikrofon

Boyutlar

221 x 67 x 240 mm
(Dikey olarak)

Ağırlık

1,8 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir)

Güç

85 W, dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım toleranslı

Çevre koruma

Düşük halojen7

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur6

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 t730 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 t730 İnce İstemci
Mesaj Altbilgileri
Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi
gereklidir. Performans donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2 Ultra HD veya 4K (3840 x 2160 çözünürlük) içerik gereklidir.
3 Ayrı satılır.
4 HP Easy Shell şu anda Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard ve Windows Embedded 8.1 Industry Pro için sunulmaktadır.
5 3D görüntüleri görebilmek için 3D içerik gerekir. 3D özelliğinden tam olarak yararlanabilmek için 3D özellikli ekran gerekir.
6 HP True Graphics için HP ThinPro 5.0 veya üzeri bir işletim sistemi yüklü (HP Smart Zero Core ile birleşik işletim sistemi v5.0 sürümünden başlar) HP İnce İstemci, AMD işlemci teknolojisi ve Citrix sanal masaüstü altyapısı
(XenApp veya XenDesktop v7.0 ya da üzeri olmalıdır) gerekir. HP ThinPro 5.2 ve üzerine, HP True Graphics yazılımı işletim sistemiyle birlikte önceden yüklü olarak sunulur. Tam uyumluluk için ürünün Özet Belirtimler
belgesine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD’nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
2 Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin (RAM) bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
3 İsteğe bağlı veya eklenti özellik.
4 Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özellik olarak sunulur ve ayrı satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Yazılımlar, yüklü işletim sistemine bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ürünün Özet Belirtimler belgesine bakın.
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.
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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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