Podatkovni list

Mobilni lahki odjemalec HP mt42
Vrhunski družabnik za mobilni oblak
Delo opravljajte z lahkoto s HP-jevim
mobilnim lahkim odjemalcem mt42,
HP-jevim najtanjšim, najlažjim in
najzmogljivejšim mobilnim lahkim
odjemalcem. Do oblaka in
navideznega namizja dostopajte z
izdajo Windows 10 IoT Enterprise za
lahke odjemalce v elegantnem in
majhnem oblikovanju z vsemi
potrebnimi programi.
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Prefinjena prenosljivost

● Delajte pametno in naredite vtis z izjemno lahko in elegantno internetno napravo, ki vključuje zaslon Full HD1 z diagonalo 35,56
cm (14 palcev) in tečaj za 150-stopinjski široki kot, ki povečuje možnosti gledanja.

Naprava za storilnost

● S tehnologijo robustnega štirijedrnega procesorja AMD2, A8-Pro-8600B z grafično kartico Radeon™ R6, naprednim V/I za zaslone
in naprave s priključki DisplayPort, HDMI, VGA, USB in USB-C™ ter dolgo življenjsko dobo akumulatorja se z lahkoto lotite opravil.

Zaradi vgrajene programske opreme je ponudba še boljša

● Poenostavite namestitve, izboljšajte uporabniško izkušnjo in omogočite tekoče upravljanje s HP-jevo ekskluzivno programsko
opremo, ki vključuje HP Device Manager, HP Velocity in HP Easy Shell.3

Optimiziran za oblak in okolja VDI

● Uživajte v izvrstni izkušnji virtualizacije z najboljšimi neodvisnimi ponudniki programske opreme, vključno s ponudniki Citrix®,
VMware®, in Microsoft, ter v funkcijah, kot je vgrajeni brskalnik za povezave z oblakom, polna podpora za sprejemnik podjetja,
podpora za enotno prijavo in preusmerjanje večpredstavnosti.

Dodatne funkcije:

● S programsko opremo HP Velocity izboljšajte delovanje žičnega in brezžičnega omrežja ter izkušnjo končnega uporabnika.
● S hranjenem podatkov zunaj lokalne naprave pomagajte zaščititi podatke, zagotovite pa si tudi dodatno zaščito s tehnologijo
TPM in sistemom Windows s filtrom za pisanje.
● S programom HP Device Manager poenostavite nameščanje, upravljanje in vzdrževanje namestitvene osnove.
● Uporabniško izkušnjo s sistemom HP Thin Client Windows Embedded lahko poenostavite s prilagojenim vmesnikom HP Easy
Shell in zaščito za ciljne kontrolnike v oblaku.3
● S sistemom Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce7, ki zagotavlja podporo za Microsoft Office 3654 in gonilnike zunanjih
naprav, se počutite kot doma in olajšajte delo skrbnikom informacijske tehnologije.
● Ethernet in brezžična5 omrežna povezava, podpora za razširjene poenotene komunikacije in vgrajene avdiovizualne funkcije
zagotavljajo preprosto sodelovanje.
● Delajte brez skrbi z lahkim odjemalcem, ki je prestal preizkuse MIL-STD-810G6 in vključuje tipkovnico, odporno na razlitja.
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Mobilni lahki odjemalec HP mt42 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows Embedded Standard 7E 32
Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce8

Razpoložljivi procesorji

Procesor AMD A8 PRO-8600B z grafično kartico Radeon™ R6 (1,66 do 3 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

SoC

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB DDR3L-1600 SDRAM1
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

Največ 32 GB Pogon SSD M.22

Prikaz

Tanki zaslon eDP SVA z osvetlitvijo LED od zadaj z diagonalo 35,56 cm (14 palcev) in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080)5

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica AMD Radeon™ R6

Zvočna kartica

Zvok Bang & Olufsen z mikrofonom z dvojnim poljem in dvema vrhunskima zvočnikoma

Komunikacije

LAN: Broadcom 5762 GbE
WLAN: Broadcom 943228a/b/g/n (2 x 2) z dvojno pasovno širino 802.11 s tehnologijo Bluetooth® 4.0 LE3,4
WWAN: HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband; HP lt4120 LTE/HSPA+ 4G Mobile Broadband3,4

Razširitvene reže

1 bralnik kartic SD; 1 bralnik kartic SC; 1 WWAN SIM
(Podpira SD, SDHC, SDXC)

Vrata in priključki

2 priključka USB 3.0 (1 za polnjenje); 1 priključek VGA

Vhodna naprava

HP-jeva napredna tipkovnica s kazalno palico in sledilno ploščico, odporna na razlitja z odtokom
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, možnost dvosmernega pomikanja, poteze dotika, dva izbirna gumba in igralna palica

Fotoaparat

Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)5

Razpoložljiva programska
oprema

HP Velocity; HP Easy Shell; HP Device Manager

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico; Trusted Platform Module (TPM) 1.2/2.0; vgrajeni bralnik pametnih kartic; Preverjanje pristnosti pred zagonom7

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 65 W (zunanji); Pametni napajalnik za izmenični tok 45 W (zunanji); 2-nožični napajalnik za izmenični tok 45 W
(zunanji)
HP-jev 3-celični (46 Whr) litij-ionski akumulator

Mere

338 x 237 x 20,65 mm
(Višina se spreminja glede na mesto meritve)

Teža

Že od 1,54 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®
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Mobilni lahki odjemalec HP mt42
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jeva 5-letna podpora
samo za prenosne
računalnike za storitev
popravila na kraju uporabe
naslednji delovni dan

S kakovostno podporo na daljavo in priročno podporo na kraju uporabe, ki sta na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu, bo
pomoč na voljo takrat, ko jo boste potrebovali, da boste lahko čim prej začeli delati.
Številka izdelka: UK744E
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Mobilni lahki odjemalec HP mt42
Opombe k sporočilom
Zahtevana je vsebina v visoki ločljivosti.
Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost se lahko razlikuje
glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
3 HP Easy Shell je trenutno na voljo v operacijskih sistemih Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard in Windows Embedded 8.1 Industry Pro.
4 Naprodaj posebej.
5 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Preizkus MIL-STD je na čakanju in ni namenjen za prikaz ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev glede vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v
takšnih pogojih. Za škodo na podlagi preskusnih pogojev MIL STD in naključno škodo je potreben dodaten paket HP Accidental Damage Protection Care Pack.
7 Sistem Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce bo na HP-jevih napravah HP mt42 na voljo od decembra 2015. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega
sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je
vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto http://www.microsoft.com
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Tehnične specifikacije zanikanja
Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezervirano za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (v operacijskih sistemih Windows 8
in 10).
3 Vse brezžične možnosti so naprodaj posebej ali kot izbirne funkcije. Za brezžično povezavo 802.11 sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih
dostopnih točk je omejena.
4 Za uporabo funkcije WWAN je potrebna ločena storitvena pogodba. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo,
okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
5 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
6 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
7 Različica vdelane programske opreme TPM je 2.0. Različica strojne opreme TPM je v1.2. Ta je del specifikacijske različice TPM 2.0 v0.89, uvedene s tehnologijo Intel Platform Trust Technology (PTT).
8 Sistem Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce bo na HP-jevih napravah HP mt42 na voljo od decembra 2015. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega
sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je
vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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