גיליון נתונים

מחשב נייד HP mt42 Thin Client
שותף ענן נייד מהשורה הראשונה
טפל ביעילות בעומס העבודה עם HP mt42
 ,Mobile Thin Clientהלקוח הנייד הדקיק,
הקל והחזק ביותר של  .HPקבל גישה לענן
ולשולחן העבודה הווירטואלי שלך עם
 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי
לקוח דקים בעיצוב מסוגנן הכולל את כל
המאפיינים ללא הנפח.
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ניידות מתוחכמת

● עבוד בחוכמה וצור רושם נפלא עם  IDקל במיוחד ומסוגנן שכולל צג  HDמלא בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון 1וציר רחב במיוחד עם זווית 150
מעלות המאפשר מגוון אפשרויות תצוגה.

תחנת כוח של פרודוקטיביות

● זרז את ביצוע המשימות שלך עם טכנולוגיית העיבוד החסינה של  AMDעם  4ליבות A8-Pro-8600B ,2עם כרטיס גרפי  ,Radeon™ R6קלט/פלט
מתקדם לתצוגות והתקנים מיציאות  USB ,VGA ,HDMI ,DisplayPortו ,USB-C™-וחיי סוללה ממושכים.

התוכנה המשולבת היא הדובדבן שבקצפת

● יעל פריסות ,שפר את חוויית המשתמש ואפשר ניהול חלק עם תוכנה בלעדית ל HP-שכוללת את  HP Velocity ,HP Device ManagerוHP Easy-
3.Shell

אופטימלי לסביבות ענן וVDI-

● תוכל ליהנות מווירטואליזציה מעולה עם שותפי ה ISV-המובילים ,לרבות ® VMware® ,Citrixו ,Microsoft-וכן מתכונות דוגמת דפדפן משולב לחיבורי
ענן ,תמיכה מלאה במקלט  ,enterpriseתמיכה בכניסה יחידה ) ,(single sign-onוהכוונת מולטימדיה מחודשת.

מאפיינים נוספים:
●
●
●
●
●
●
●

שפר את חוויית המשתמש ואת ביצועי רשת ה Wi-Fi-והרשת הקווית עם תוכנת .HP Velocity
עזור להבטיח את אבטחת הנתונים על-ידי הרחקתם מההתקן המקומי וקבל הגנה נוספת מערכת שבבי  TPMומ Windows-עם מסנן כתיבה.
קבל פריסה ,ניהול ותחזוקה קלים עבור בסיס ההתקנות בעזרת .HP Device Manager
הפוך את חוויית המשתמש ב HP Thin Client Windows Embedded-לפשוטה יותר בעזרת ממשק מותאם אישית של  HP Easy Shellוהגנה על
שליטה ממוקדת בענן3.
תוכל להרגיש בנוח ולהפוך את החיים לקלים יותר עבור מנהלי  ITעם  Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים  ,7אשר תומך ב-
 4 Microsoft Office 365ובמנהלי התקן של הציוד ההיקפי שלך.
שתף פעולה בקלות עם עבודה ברשתות  Ethernetורשתות אלחוטיות ,5תמיכה מורחבת בתקשורת מאוחדת ותכונות אורקוליות משולבות.
עבוד ללא חשש עם  thin clientשתוכנן לעבור בדיקות  6MIL-STD-810Gושכולל מקלדת עמידה בפני נזילות.

גיליון נתונים

מחשב נייד  HP mt42 Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows Embedded Standard 7E 32
 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים

ערכת שבבים

SoC
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מעבדים זמינים

 AMD A8 PRO-8600B APUעם כרטיס גרפי  ,1.66-3 GH) Radeon™ R6מטמון  4 ,2 MBליבות(

זיכרון מרבי

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 4 GB1
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s

חריצי זיכרון

שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

עד 32 GB M.2 SSD2

כרטיס גרפי זמין

משולבAMD Radeon™ R6 :

תקשורת

Broadcom 5762 GbE

תצוגה
שמע

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
התקן קלט
מצלמה

מסך  eDP SVAדק בגודל  35.56ס"מ ) ("14עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק )1920 x 1080)5
שמע מבית  Bang & Olufsenעם מיקרופון במערך כפול ושני רמקולים מעולים
 .1קורא  1 ;SDקורא WWAN SIM 1 ;SC
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

 2יציאות ) USB 3.0אחת לטעינה(;  1יציאת VGA

מקלדת  HP Advancedעם נקודה כפולה וניקוז המאפשר עמידות בפני נזילות
לוח מגע עם לחצן כיבוי/הפעלה ,גלילה דו-כיוונית ,מחוות ,שני לחצני בחירה ,מוט פיקוד;
מצלמת אינטרנט ) 720p HDבדגמים נבחרים(

5

תוכנות זמינות

HP Easy Shell; HP Device Manager ;HP Velocity

מתח

מתאם  ACחכם של  65וואט )חיצוני(; מתאם  ACחכם של  45וואט )חיצוני(; מתאם  ACבעל  2פינים של  45וואט )חיצוני(
סוללת ליתיום יון בעלת  3תאים ) (46 WHrמבית HP

ניהול אבטחה

חריץ למנעול אבטחה;  ;TPM) 1.2/2.0) Trusted Platform Moduleקורא כרטיסים חכמים משולב; אימות Preboot;7

ממדים

 20.65 x 237 x 338מ"מ
)הגובה משתמש בהתאם למדידה(

סביבתי

דל בהלוגן

משקל

משקל התחלתי של  1.54ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות זמינות מאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

גיליון נתונים

מחשב נייד HP mt42 Thin Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכה של  HPבחומרה של
המחשבים הניידים בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

קבל עזרה במועד הדרוש לך הודות לסיוע מרחוק באיכות גבוהה או לתמיכה נגישה באתר הלקוח שזמינה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע
וחזור לעבודה במהירות.
מספר מוצרUK744E :

גיליון נתונים

מחשב נייד HP mt42 Thin Client
הערות שוליים להעברת הודעות

 1דרוש תוכן .HD
 Multi-Core 2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .המספור של  AMDאינו מהווה מדידה של
מהירות השעון.
 HP Easy Shell 3זמין כעת ב Windows Embedded 8 Standard ,Windows Embedded Standard 7P ,Windows Embedded Standard 7E-ו.Windows Embedded 8.1 Industry Pro-
 4לרכישה בנפרד.
] [5דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה ולא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם בתנאי בדיקת  MIL STDונזק מקרי
מחייבים חבילת טיפול .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 Windows 10 IoT Enterprise 7עבור מחשבי לקוח דקים מתוכנן להיות זמין ב HP mt42-בדצמבר  .2015לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים
ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות
עבור עדכונים .בקר בכתובת http://www.microsoft.com

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windows 64-bitאו  .Linuxעם מערכות הפעלה  ,Windows 32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 2עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1/10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [3כל אפשרויות התקשורת האלחוטית נמכרות בנפרד או כמאפיינים אופציונליים .כל רשתות ה -802.11האלחוטיות מצריכות נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 4שימוש ברשת  WWANמחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל
המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
] [5דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 6ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 7קושחת ה TPM-היא מגרסה  .2.0חומרת ה TPM-היא  ,v1.2ערכת משנה של מפרט  TPM 2.0מגרסה  v0.89כפי שמיושמת בטכנולוגיית .(PTT) Intel Platform Trust
 Windows 10 IoT Enterprise 8עבור מחשבי לקוח דקים מתוכנן להיות זמין ב HP mt42-בדצמבר  .2015לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים
ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות
עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com

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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