Folheto de especificações

HP t520 Flexible Thin Client
Experiência de área de
trabalho flexível, confiável
para a sua rede virtual e
usuários da base de
conhecimento, com o HP t520
Flexible Thin Client.

Trabalhe de modo mais inteligente.
Maximize a sua produtividade, com as mais recentes tecnologias de thin client reunidas em um
design industrial elegante, novo, sem ventoinhas, que traz um toque moderno para vários
ambientes.

Desempenho poderoso.
Tenha o AMD GX-212JC SOC, uma interface de unidade flash ultrarrápida, DisplayPort duplo
integrado e VGA nativo.

Integração perfeita.
Escolha o sistema operacional e as soluções de virtualização de cliente mais adequadas ao seu
ambiente. Ajude a melhorar o gerenciamento e o desempenho da sua implantação de thin client,
com o Gerenciador de Dispositivos HP e o software HP Velocity.

Fique tranquilo, com um investimento inteligente.
Esteja pronto para o futuro, com um ciclo de vida de 36 meses que suporta implantações
estendidas, receba suporte global, com uma garantia limitada de 3 anos, e ajude a economizar
dinheiro, com um design energeticamente eficiente que tem ecocertificações reconhecidas
globalmente.
● Obtenha o melhor retorno para cada centavo investido, com o AMD GX 212JC SOC (sistema em um chip),

gráficos HD e memória e armazenamento expansíveis.

● Aproveite ao máximo o espaço de trabalho disponível e implante o chassi elegante, novo e sem ventoinhas

horizontal ou verticalmente, em várias configurações compactas.

● Implante, gerencie e mantenha facilmente a sua base instalada, como Gerenciador de Dispositivos HP, uma

ferramenta de software disponível exclusivamente para HP Thin Clients.

● Melhore o desempenho da rede e a experiência do usuário final com o software HP Velocity.
● Determinados modelos com Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded 8 Standard, HP ThinPro

ou HP Smart Zero Technology.

● Conecte-se às suas áreas de trabalho virtualizadas e aplicativos com suporte para os mais recentes ISVs e

certificações Citrix, VMware e Microsoft.

● Desfrute da produtividade de dois monitores1, com conectividade USB e legada (opcional).
● Escolha a melhor tecnologia de comunicação para você.
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HP t520 Flexible Thin Client Tabela de especificações
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Sistema operacional

Windows Embedded 8 Standard 64
Windows Embedded Standard 7E 32
Windows Embedded Standard 7P 64
HP ThinPro 32
HP Smart Zero Technology 32

Tecnologia de processamento de
núcleo

APU GX-212JC Dual-Core SOC com gráficos AMD Radeon HD (1,2 GHz) 1

Storage

8 GB 64 GB Flash MLC

Gráficos

Gráficos AMD Radeon HD integrados

Memória do sistema

SDRAM DDR3L-1600 8 GB 2
(Taxas de transferência de até 1600 MT/s)

Rede

10/100/1000 GbE

Áudio

Miniplugue estéreo de 0,32 cm (1/8 pol.) para fone de ouvido e miniplugue estéreo de 0,32 cm (1/8 pol.) para microfone

Dispositivos de Entrada

Teclado Standard USB HP
Mouse óptico USB HP

Alimentação

65 W, detecção automática mundial, 100-240 VCA, 50-60 Hz, desligamento automático para economia de energia, tolerante a picos de energia

Ambiental

Baixo halogênio 4

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® e registro EPEAT® disponíveis 6

Entrada/Saída

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 2 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 fone de ouvido; 1 microfone

Dimensões

1,78 x 7,87 x 7,87 pol.
4,51 x 20 x 20,01 cm
(Orientação vertical, sem suporte)

Peso

2,29 lb.
1.04 kg
(Sem suporte. Opções e suplementos fazem aumentar o peso.)

Software

HP Device Manager; HP ThinState; HP Easy Tools; Serviços HP Smart Zero Client; Agente Microsoft SCCM/EDM; HP Velocity; HP Connection
Manager; HP Cloud Connection Manager; Driver universal de impressão HP 5

Protocolos

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View através de RDP; VMware Horizon View através de PCoIP
(Os protocolos dependem do sistema operacional instalado)

Browser

Microsoft Internet Explorer 10 (para modelos com Windows Embedded Standard 7E e Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet
Explorer 10 (para modelos com Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 27 (para modelos com HP Thin Pro ou HP Smart Zero
Technology)

Garantia

A Garantia e Serviços HP Total Care oferecem opções de garantia limitada de três anos para hardware, dependendo do país. HP Care Packs
opcionais estendem sua proteção além da garantia limitada padrão. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem
variar, dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para
mais detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou
indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários adicionais, de acordo com as leis locais aplicáveis, e tais
direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu
produto HP.
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HP t520 Flexible Thin Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte de liberação rápida
HP

Uma solução de montagem segura e fácil de usar para monitores de tela plana HP Thin Client, compatíveis
VESA, e outros produtos HP desktop. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço
de trabalho.
Referência: EM870AA

Trava de cabo HP com chaves
ultrafinas

Proteja seu Ultrabook™ HP ou PC notebook de forma rápida e fácil com a trava de cabo HP com chaves
ultrafinas.
Referência: H4D73AA

Base do centro de trabalho
integrado para desktop HP
Ultra fina e Thin Client

A base do centro de trabalho integrado é projetada para ajudar maximizar o uso de espaço limitado na mesa
sem limitar o desempenho ou produtividade acomodando um HP Compaq 6005 Pro, ou HP Desktop PC série
8000 ultra fina ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP com diagonal de 17 a 24 polegadas*
(43,18 a 60,96 cm) (consulte a Quick Spec para verificar a compatibilidade) com suporte de montagem padrão
VESA. * Monitores HP pesando 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 libras a 10,5 libras).
Referência: LH526AA

Adaptador HP DisplayPort
para DVI de duas saídas

Converte o conector DisplayPort em um computador HP Compaq Business Desktop ou HP Workstation em
uma porta DVI de duas saídas. O adaptador tem um conector DisplayPort com trava em uma extremidade e
um conector DVI-D na outra, para conectar um cabo de monitor DVI.
Referência: NR078AA
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Notas de rodapé de mensagens
1

Recurso opcional vendido separadamente ou como um recurso adicional.

Notas de rodapé das especificações técnicas
Este sistema requer um sistema operacional de 64 bits e softwares de 64 bits para aproveitamento dos recursos de processamento de 64 bits da tecnologia AMD. O processamento com vários núcleos disponível com
tecnologia a AMD foi projetado para melhorar o desempenho do sistema. Devido à ampla faixa de aplicativos de softwares disponíveis, o desempenho do sistema, incluindo um sistema operacional de 64 bit pode variar.
2 O chipset gráfico usa parte da memória total do sistema (RAM) para desempenho gráfico. A memória dedicada do sistema para desempenho gráfico não está disponível para outro uso por outros programas.
3 802.11 é um recurso opcional ou adicional. O uso do módulo de Wi-Fi requer serviço de Internet e ponto de acesso Wi-Fi. A disponibilidade de pontos de acesso WiFi públicos é limitada.
4 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
5 A disponibilidade de software varia conforme a configuração de thin client e o sistema operacional.
6 Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter o status de registro por país.
1

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As
únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços.
Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros
editoriais ou omissões aqui contidos.
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas registradas nos Estados Unidos. Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário usada sob licença
pela Hewlett-Packard Company. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft nos EUA. AMD é marca comercial da Advanced
Micro Devices, Inc. Citrix® é uma marca comercial registrada da Citrix Systems, Inc. e/ou mais uma de suas subsidiárias e pode estar registrada no Escritório de
Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos e em outros países.
4AA6-3503PTL, Dezembro 2015

