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Tynd HP mt42-mobilklient
En førsteklasses mobil følgesvend med forbindelse til skyen
Med HP mt42 Mobile Thin Client, som
er HP's tyndeste, letteste og mest
kraftfulde mobile, tynde klient, kan du
klare alle dine arbejdsopgaver. Få
adgang til skyen og dit virtuelle
skrivebord med Windows 10 IoT
Enterprise til tynde klienter – alt
sammen med et flot og fuldt udstyret
design, der ikke fylder.
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Sofistikeret mobilitet

● Du kan arbejde smartere, og gøre et stort indtryk med denne fantastisk lette og flotte pc, der har en skærm på 35,56 cm (14")
med fuld HD-display1 og et hængsel, der kan bøjes 150 grader, så du får bedre visningsmuligheder.

Et kraftværk, der holder produktiviteten oppe

● Du knuser alle opgaver på din liste med AMD's robuste quad-core2-processorteknologi, A8-Pro-8600B med Radeon™
R6-grafikkort, avanceret I/O til skærme og enheder via DisplayPort, HDMI, VGA, USB og USB-C™ samt lang batterilevetid.

Den integrerede software gør tilbuddet endnu bedre

● Du kan strømline implementeringer, gøre brugeroplevelsen bedre samt administrere uden problemer med HP's egen software,
herunder HP Device Manager, HP Velocity og HP Easy Shell.3

Optimeret til sky- og VDI-miljøer

● Oplev førsteklasses virtualisering med førende ISV-partnere, herunder Citrix®, VMware® og Microsoft, samt funktioner som en
integreret browser til skyforbindelser, fuld understøttelse af virksomhedsmodtagere, et enkelt login og multimedia-omdirigering.

Yderligere funktioner:

● Kabelforbundne og trådløse netværk bliver hurtigere, og slutbrugeroplevelsen bliver bedre med HP Velocity-software.
● Styrker datasikkerheden ved at holde data væk fra den lokale enhed og giver ekstra beskyttelse ved hjælp af TPM-chipsæt og
Windows med Write Filter.
● Med HP Device Manager bliver det nemt at installere, administrere og vedligeholde installerede programmer.
● Med den brugertilpassede grænseflade i HP Easy Shell samt beskyttelse til målrettet sky-administration forenkles
brugeroplevelsen i HP Thin Client Windows Embedded.3
● Føles, som den plejer, og gør livet lettere for it-medarbejdere med Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter7, der understøtter
Microsoft Office 3654 og eksterne drivere.
● Samarbejdet bliver nemt med Ethernet og trådløse5 netværk, understøttelse af udvidet samlet kommunikation og integrerede
audiovisuelle funktioner.
● Arbejd uden bekymringer med en tynd klient, der er designet til at bestå MIL-STD-810G-test6 og har et tastatur, der kan modstå
spild.
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Tynd HP mt42-mobilklient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows Embedded Standard 7E 32
Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter8

Tilgængelige processorer

AMD A8 PRO-8600B APU med Radeon™ R6-grafikkort (1,66 op til 3 GHz, 2 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

SoC

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB DDR3L-1600 SDRAM1
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

Op til 32 GB M.2 SSD2

Skærm

Slank, refleksfri eDP SVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt (1920 x 1080) med LED-bagbelysning5

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: AMD Radeon™ R6

Lyd

Bang & Olufsen-lyd med to mikrofoner og to førsteklasses højtalere

Kommunikation

LAN: Broadcom 5762 GbE
WLAN: Broadcom 943228a/b/g/n (2 x 2) dual band 802.11 med Bluetooth ® 4.0 LE3,4
WWAN: HP hs3110 HSPA+ (mobilt bredbånd); Mobilt HP lt4120 LTE/HSPA+ 4G-bredbånd3,4

Udvidelsesstik

1 SD-læser; 1 SC-læser; 1 WWAN SIM
(Understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

2 USB 3.0 (1 til opladning); 1 VGA

Inputenhed

Avanceret topunktstastatur fra HP, der kan modstå og bortlede spildt væske
Pegefelt med tænd/sluk-knap, tovejsrullehjul, understøttelse af håndbevægelser, to valgknapper, joystick

Kamera

720p HD-webcam (visse modeller)5

Tilgængelig software

HP Velocity; HP Easy Shell; HP Device Manager

Sikkerhedsstyring

Plads til sikkerhedslås; Trusted Platform Module (TPM) 1.2/2.0; indbygget SmartCard-læser; Godkendelse før systemstart7

Strømforsyning

65-W smart vekselstrømsadapter (ekstern); 45-W smart vekselstrømsadapter (ekstern); 45-W vekselstrømsadapter med to ben (ekstern)
HP-litiumion-batteri med 3 celler (46 Wh)

Mål

338 x 237 x 20,65 mm
(Højden afhænger af, hvor der måles)

Vægt

Fra 1,54 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
5-års HP-hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun bærbare computere

Med fjernsupport i høj kvalitet eller praktisk support på stedet, der er til rådighed hele døgnet, kan du få hjælp, når du har
brug for det – så du kan komme tilbage til arbejdet.
Produktnummer: UK744E
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Fodnoter
Kræver HD-indhold.
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. Ydeevnen afhænger af hardwareog softwarekonfigurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clock-frekvensen.
3 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.
4 Sælges separat.
5 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
6 MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for
fremtidig ydelse under disse testforhold. I tilfælde af skader under MIL-STD-testbetingelser og hændelige skader kræves der ekstra HP-dækning mod hændelige skader i form af Care Pack.
7 Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter er planlagt til at være til rådighed på HP mt42 fra december 2015. Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis
opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller en BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret.
Gebyrer fra internetudbyderen kan være gældende, og der kan senere være ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se mere på http://www.microsoft.com
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af
systemressourcebegrænsninger.
2 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 8 og 10).
3 Alle trådløse funktioner skal anskaffes særskilt eller som tilbehør. Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves til 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til
rådighed.
4 Brug af WWAN kræver et særskilt abonnement. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold
og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
7 TPM-firmwaren er version 2.0. TPM-hardwaren er v1.2, som er et udsnit af den TPM 2.0-specificerede version v0.89, som er implementeret af Intel Platform Trust Technology (PTT).
8 Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter er planlagt til at være til rådighed på HP mt42 fra december 2015. Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis
opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller en BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret.
Gebyrer fra internetudbyderen kan være gældende, og der kan senere være ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Gå ind på http://www.microsoft.com.
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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
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