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HP mt42 Mobile Thin Client
Den beste mobile skyledsageren på markedet
Ta arbeidsbyrden ved hornene med HP
mt42 mobil tynnklient, HPs tynneste,
letteste og kraftigste mobile
tynnklient. Få tilgang til skyen og det
virtuelle skrivebordet med Windows
10 IoT Enterprise for tynnklienter , på
et stilig og fullpakket design, uten
nevneverdig tykkelse.
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Sofistikert portabilitet

● Arbeid smart og gjør inntrykk, med en bemerkelsesverdig lett og stilig ID som består av en skjerm med Full-HD1 på 35,56 cm
(14" diagonalt), og en 150-graders ekstra bred hengsel for økt antall visningsalternativer.

Produktiv kraftpakke

● Knus listen over gjøremål med AMDs robuste firekjerners2 prosessorteknologi, A8-Pro-8600B med Radeon™R6-grafikk, avansert
I/O for skjermer og enheter via DisplayPort, HDMI, VGA, USB, og USB-C™, samt lang batteritid.

Integrert programvare gjør tilbudet enda bedre

● Strømlinjeform distribusjon, forbedre brukeropplevelsen og muliggjør lettflytende administrasjon med HP-eksklusiv
programvare, inkludert HP Device Manager, HP Velocity, og HP Easy Shell.3

Optimalisert for skyen din, samt VDI-miljøer

● Gled deg over førsteklasses virtualisering med de beste ISV-partnerne, inkludert Citrix®, VMware®, og Microsoft, pluss funksjoner
som en integrert nettleser for skytilkoblinger, støtte for full enterprise-mottaker, støtte for enkel pålogging og omadressering av
multimedia.

Tilleggsfunksjoner:

● Få forbedret nettverksytelse og sluttbrukererfaring med HP Velocity-programvaren.
● Hjelp med å sikre datasikkerheten ved å holde den av den lokale enheten, og få ekstra beskyttelse fra TPM-brikkesett og
Windows with Write Filter.
● Gjør det enkelt å distribuere, administrere og vedlikeholde den installerte basen din med HP Device Manager.
● Forenkle brukeropplevelsen av HP-tynnklient med Windows Embedded, med HP Easy Shells tilpassede grensesnitt og
beskyttelse for målrettet skykontroll.3
● Føl deg hjemme og gjør livet enklere for IT-administratorer med Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter7, som støtter
Microsoft Office 3654 og de ytre driverne.
● Du kan enkelt samarbeide med Ethernet og trådløse5 nettverk, utvidet enhetlig kommunikasjon-støtte, og integrerte
audiovisuelle funksjoner.
● Arbeid uten bekymringer, med en tynnklient som er laget for å bestå MIL-STD-810G-testing6, og har et tastatur som tåler søl.
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HP mt42 Mobile Thin Client Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows Embedded Standard 7E 32
Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter8

Tilgjengelige prosessorer

AMD A8 PRO-8600B APU med Radeon™R6-grafikk (1,66 GHz opptil 3 GHz, 2 MB cache, 4 kjerner)

Brikkesett

SoC

Maksimalt minne

Inntil 4 GB DDR3L-1600 SDRAM1
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

Inntil 32 GB M.2 SSD2

Skjerm

LED-bakbelyst FHD tynn eDP SVA antirefleks på 35,56 cm (14" diagonalt) (1920 x 1080)5

Tilgjengelig grafikk

Integrert: AMD Radeon™ R6

Lyd

Bang & Olufsen-lyd med dobbel mikrofon og to premium-høyttalere

Kommunikasjon

LAN: Broadcom 5762 GbE
WLAN: Broadcom 943228a/b/g/n (2x2) dual band 802.11 med Bluetooth® 4.0 LE3,4
WWAN: HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; HP lt4120 LTE/HSPA+ 4G mobilt bredbånd3,4

Utvidelsesspor

1 SD-leser; 1 SC-leser; 1 WWAN-SIM
(Støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

2 USB 3.0 (1 ladeport); 1 VGA

Inndataenhet

HP Advanced-tastatur med dobbelt tilgangspunkt, tåler søl, med drenering
Styrepute med av/på-knapp, toveis scrolling, bevegelser, to valgknapper, styrespak

Kamera

720p HD-webkamera (enkelte modeller)5

Tilgjengelig programvare

HP Velocity; HP Easy Shell; HP Device Manager

Sikkerhetsadministrasjon

Feste for sikkerhetslås; Trusted Platform Module (TPM) 1.2/2.0; Integrert smartkortleser; Autentisering før oppstart7

Strøm

65 W Smart AC-adapter (ekstern); 45 W Smart AC-adapter (ekstern); 45 W AC-adapter med to stifter (ekstern)
HP 3-cellers (46 Wt) litiumion

Mål

338 x 237 x 20,65 mm
(Høyden varierer, avhengig av hvor målene ble gjort)

Vekt

Starter på 1,54 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 5 år maskinvarestøtte,
på stedet neste virkedag,
bare bærbar PC

Med høykvalitets eksternhjelp, eller praktisk støtte på stedet 24x7, er hjelpen der når du trenger den, slik at du kan
komme tilbake til jobben igjen.
Produktnummer: UK744E
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Fotnoter
HD-innhold kreves.
Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjonen til
maskin- og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
3 HP Easy Shell er for tiden tilgjengelig på Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard og Windows Embedded 8.1 Industry Pro.
4 Selges separat.
5 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 MIL-STD-testing er forestående, og er ikke tenkt som demonstrasjon av egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse
testforholdene. Skader under MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade krever ekstra HP Accidental Damage Protection Care Pack.
7 Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter er planlagt tilgjengelig på HP mt42 i desember 2015. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller
separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra
Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Maksimal minnekapasitet forutsetter Windows 64-bits operativsystem eller Linux. Med Windows 32-bits operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8 og 10) er reservert for programvare for systemgjenoppretting.
Alt trådløst utstyr selges separat eller som tilleggsfunksjoner. For alt 802.11-trådløst kreves trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, som må kjøpes separat. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter
er begrenset.
4 Bruk av WWAN krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Spør tjenesteleverandøren din angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og
andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter, eller i alle regioner.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
7 Fastvare-TPM er versjon 2.0. Maskinvare-TPM er v1.2, som er et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).
8 Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter er planlagt tilgjengelig på HP mt42 i desember 2015. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller
separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra
Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
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Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal
tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corporation. AMD, Radeon og AMD-logoen er registrerte varemerker for AMD, og brukes med tillatelse. For DTS-patenter, se
http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker, og DTS Studio
Sound er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
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