Veri sayfası

HP mt42 Mobil İnce İstemci
Mobil bulutta sınıfının en iyisi
HP’nin en ince, en hafif ve en güçlü
ince istemcisi olan HP mt42 Mobil İnce
İstemci sayesinde iş yükünüzün
üstesinden kolayca gelin. Ağırlık
yapmayan, şık ve tam özellikli bir
tasarımda İnce İstemciler için Windows
10 IoT Enterprise işletim sistemiyle
buluta ve sanal masaüstünüze erişin.
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Şıklık içinde taşınabilirlik

● 35,56 cm (14") diyagonal Full HD1 ekran ve daha fazla görüntüleme seçeneği için 150 derecelik ekstra geniş menteşeye sahip son
derece hafif ve şık bir dizüstü bilgisayarla, çalışırken şıklığınızı koruyun ve mükemmel bir izlenim bırakın.

Verimlilik merkezi

● AMD’nin güçlü dört çekirdekli2 işlemci teknolojisi, A8-Pro-8600B ile Radeon™ R6 Grafik Kartı, ekranlarınız ve aygıtlarınız için
DisplayPort, HDMI, VGA, USB ve USB-C™ üzerinden gelişmiş G/Ç bağlantısı ve uzun pil ömrüyle tamamlanmadık iş bırakmayın.

Cazip tümleşik yazılımlar

● HP Device Manager, HP Velocity ve HP Easy Shell gibi yazılımların da dahil olduğu HP'ye özel yazılımlar sayesinde dağıtımları
standart hale getirin, kullanıcı deneyimini iyileştirin ve sorunsuz yönetim elde edin.3

Bulut ve VDI ortamları için en iyi duruma getirilmiş

● Citrix®, VMware® ve Microsoft dahil günümüzün en iyi ISV iş ortaklarıyla ve bulut bağlantıları için tümleştirilmiş tarayıcı, tam
kurumsal alıcı desteği, çoklu oturum açma ve multimedya yeniden yönlendirmesi gibi özellikler sayesinde üst düzey
sanallaştırmanın keyfini çıkarın.

Ek özellikler:

● HP Velocity yazılımıyla kablolu ve kablosuz ağ performansını ve son kullanıcı deneyimini geliştirin.
● Yerel aygıttan uzak tutarak veri güvenliğini sağlayın ve TPM yonga seti ile Yazma Filtresi destekli Windows sayesinde ek koruma
elde edin.
● HP Device Manager ile kurulu sisteminizi dağıtmayı, yönetmeyi ve sürdürmeyi kolaylaştırın.
● HP Easy Shell uygulamasının bulut denetimini hedefleyen özel arabirimi ve korumasıyla HP İnce İstemci Windows Embedded
kullanıcı deneyimini basitleştirin.3
● Office 3654 ve çevre birimi sürücülerinizi destekleyen İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise7 ile, kendinizi evinizde
hissedin ve BT yöneticileri için hayatı kolaylaştırın.
● Ethernet ve kablosuz5 ağ iletişimi, genişletilmiş birleşik iletişim desteği ve tümleşik görsel-işitsel özellikler sayesinde kolayca
işbirliği yapın.
● MIL-STD-810G testlerini6 geçmek üzere tasarlanan ve sıvı dökülmelerine dayanıklı klavyeye sahip ince istemciyle endişe
duymadan çalışın
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HP mt42 Mobil İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows Embedded Standard 7E 32
İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise8

Kullanılabilir İşlemciler

AMD A8 PRO-8600B APU ile Radeon™ R6 Grafik Kartı (1,66 - 3 GHz, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Yonga kümesi

SoC

Azami Bellek

En fazla 4 GB DDR3L-1600 SDRAM1
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

En fazla 32 GB M.2 SSD2

Ekran

35,56 cm (14") diyagonal FHD ince eDP SVA yansımasız arkadan aydınlatmalı LED ekran (1920 x 1080)5

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: AMD Radeon™ R6
Ses

Çift dizi mikrofona ve iki adet birinci sınıf hoparlöre sahip Bang & Olufsen ses sistemi

İletişim

LAN: Broadcom 5762 GbE
WLAN: Bluetooth® 4.0 LE özellikli Broadcom 943228a/b/g/n (2x2) çift bantlı 802.113,4
WWAN: HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4120 LTE/HSPA+ 4G Mobil Geniş Bant3,4

Genişletme Yuvaları

1 SD okuyucusu; 1 SC okuyucusu; 1 WWAN SIM
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0 (1 şarj); 1 VGA

Giriş cihazı

İki noktalı, sıvı dökülmelerine dayanıklı, su boşaltma özellikli HP Gelişmiş Klavye
Açma/kapatma düğmeli dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, iki seçim düğmesi, joy stick

Kamera

720p HD web kamera (belirli modellerde)5

Kullanılabilir Yazılımlar

HP Velocity; HP Easy Shell; HP Device Manager

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası; Güvenilir Platform Modülü (TPM) 1.2/2.0; Tümleşik akıllı kart okuyucusu; Ön yükleme yetkilendirmesi7

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü (harici); 45 W Akıllı AC adaptörü (harici); 45 W 2 uçlu AC adaptörü (harici)
HP 3 hücreli (46 WHr) Lityum İyon

Boyutlar

338 x 237 x 20,65 mm
(Yükseklik, ölçümün yapıldığı yere bağlı olarak değişiklik gösterir)

Ağırlık

1,54 kg'den başlayan ağırlık
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur
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HP mt42 Mobil İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 5 yıl Sonraki iş günü
yerinde Yalnızca Dizüstü
Bilgisayar Donanım Desteği

7x24 sunulan yüksek kaliteli uzaktan yardım veya kolay yerinde destek sayesinde, ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa
yeniden çalışmaya başlayabilmeniz için yanınızdayız.
Ürün numarası: UK744E
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HP mt42 Mobil İnce İstemci
Mesaj Altbilgileri
HD içerik gerekir.
Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
3 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.
4 Ayrı satılır.
5 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki
performansın garantisi değildir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar ve kaza sonucu gerçekleşen hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması gerekir.
7 İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise işletim sisteminin HP mt42 için Aralık 2015'te kullanılabilir olması planlanmaktadır. Tüm özellikler tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows
işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman
etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64-bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32-bit işletim sistemleriyle, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle
tamamen kullanılabilir olmayabilir.
2 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar (Windows 8 ve Windows 10 için) bir bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
3 Tüm kablosuz seçenekleri, ayrıca veya isteğe bağlı özellik olarak satılır. Tüm 802.11 kablosuz için kablosuz erişim noktası ve internet hizmetleri gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim
noktaları sınırlıdır.
4 WWAN kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak
değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
6 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
7 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. TPM 2.0 belirtim sürümü v1.2 alt kümesi olan Donanım TPM v0.89, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
8 İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise işletim sisteminin HP mt42 için Aralık 2015'te kullanılabilir olması planlanmaktadır. Tüm özellikler tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows
işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman
etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
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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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