Specifikace

Nulový klient HP t310 Quad-Display
Rozšiřte možnosti zobrazení a zvyšte produktivitu s nulovým klientem podporujícím
připojení čtveřice monitorů
Zpracovávejte více úloh najednou jako
„profík“ a spolehněte se na
zabezpečený výkon úrovně pracovní
stanice PCoIP u všech aplikací
projektování, tvorby obsahu a jiných
pracovních úloh s nulovým klientem
HP t310 Quad-Display podporujícím
připojení až čtveřice monitorů,
nejnovějšího „kousku“ tohoto typu od
HP.
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Zvládněte multitasking v oslňujícím rozlišení

● Prohlížejte si a sdílejte všechny své projekty na několika monitorech vybavených portem DisplayPort1 – bez potřeby rozbočovačů
nebo adaptérů. Teď můžete spustit několik procesů grafických operací, modelování a simulace na dvou monitorech s rozlišením 2
560 x 1 600 nebo na čtyřech monitorech s rozlišením 1 920 x 1 200.

Bezstarostné zabezpečení

● Mějte svou práci v bezpečí s nulovým klientem Teradici, jenž nemá operační systém a namísto dat přenáší pixely. Dejte sbohem
opravám, aktualizacím a virům. Navíc nízká hlučnost, zahřívání a spotřeba energie zároveň znamenají snadnou údržbu hardwaru.

Vysoký výkon

● Dopřejte si podívanou ve vysokém rozlišení, 3D grafiku s plnou frekvencí snímků a streamování HD médií na všech čtyřech
monitorech1 díky rychlejšímu výkonu hardwaru PCoIP. Rychle se připojte k zařízením s portem USB a odesílejte a přijímejte HD
zvuk bez prodlev.

Další vlastnosti:

● Umožněte uživatelům ihned začít pracovat na jakémkoli úkolu – od plně rozvinuté infrastruktury virtuálního počítače přes
softwarové aplikace až po vykreslování videa na čtyřech monitorech1, případně kombinace všech uvedených – s nulovým
klientem bez diskových jednotek a bez stavu.
● Vezměte počítač HP t310 s VMware® Horizon 61 a dejte svým uživatelům optimalizovaný, okamžitý, zabezpečený virtuální
pracovní prostor pro vzdálené stolní počítače, aplikace a streamování videa na jediné, efektivní platformě.
● Díky kompatibilitě s aplikací Amazon WorkSpaces1 můžete snadno spravovat cloudové stolní počítače tak, aby uživatelé mohli
přistupovat ke svým dokumentům, aplikacím, zdrojům a dalšímu obsahu.
● Zůstaňte ve spojení s kolegy díky podpoře řešení sjednocené komunikace (UC).1
● Se standardním rozhraním RJ-45 nebo volitelným síťovým adaptérem Fiber Optic se dle potřeby připojíte k libovolnému typu
sítě.1
● Úhledně uspořádejte všechna potřebná kabelová připojení bez dalších zbytečností – čtyři výstupy DisplayPort, čtyři porty USB 2.0
a konektory pro připojení zvuku, mikrofonu a reproduktorů.
● Klid na práci vám zajistí tříletá omezená záruka a volitelné služby HP Care.2
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Dostupný operační systém

Nezávisle na operačním systému

Dostupné procesory

Nulový klient TERA2140 PCoIP

Maximální paměť

Max. Paměť 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 333 MT/s

Dostupná grafika

Grafika integrovaná v procesoru

Zvuk

Konektor minijack 1/8'' plus 16-, 20-, 24- nebo 32bitové stereo a vzorkovací frekvence 8–96 kHz (výstup). Konektor minijack 1/8'' plus 16-, 20-, 24- nebo
32bitové stereo a vzorkovací frekvence 96 kHz (vstup).

Komunikace

10/100/1000 GbE; Karta 100 Mbps Fiber NIC (volitelně); Karta 1 Gbps Fiber NIC (volitelně); Wake on LAN (WOL) pomocí magického paketu; Wake on USB;
Protokol TCP/IP s DNS a DHCP; UDP

Protokoly

VMware® Horizon View™ prostřednictvím protokolu PCoIP; VMware Horizon® DaaS® prostřednictvím protokolu PCoIP; Amazon WorkSpaces prostřednictvím
protokolu PCoIP1,2

Vstupní zařízení

Klávesnice USB HP
Myš HP USB

Porty a konektory

2 porty USB 2.0; 1 mikrofonní konektor; 1 konektor pro sluchátka
(1 ze 4 portů USB 2.0 je využíván klávesnicí a myší)

Rozměry

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Bez podstavce)

Hmotnost

Základní hmotnost 0,802 kg

Napájení

36 W, celosvětová automatická detekce, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Záruka

Tříletá omezená záruka a nabídka služeb (3-3-0) zahrnuje tříletou záruku na výměnu jednotky bez opravy u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v
jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Adaptér HP DisplayPort-VGA

Převádí výstup z konektoru DisplayPort v kancelářském stolním počítači HP Compaq na port VGA.

Adaptér HP DisplayPort do
DVI-D

Převádí výstup z konektoru DisplayPort v kancelářském stolním počítači HP Compaq na port Single Link DVI-D. Adaptér
disponuje konektorem DisplayPort se západkou na jednom konci a konektorem DVI-D na druhém konci pro připojení
kabelu monitoru DVI-D.

Číslo produktu: AS615AA

Číslo produktu: FH973AA

Adaptér HP DisplayPort na
HDMI 1.4 pro počítače

Využijte na maximum dostupné porty na firemním stolním počítači HP nebo na pracovní stanici HP s adaptérem HP
DisplayPort na HDMI 1.4, který převádí výstup DisplayPort počítače na HDMI pro rychlé a snadné připojení k řadě
multimediálních zařízení.1

Číslo produktu: K2K92AA

Sada kabelu HP DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

5 let rozšířené hardwarové
podpory HP s možností
výměny následující pracovní
den pro tenké klienty

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje po dobu 5 let rychlou výměnu vadného hardwaru
následující den po poruše.
Číslo produktu: U7929E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
V prodeji samostatně.
Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může
mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
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Amazon WorkSpaces vyžaduje zakoupení předplatného od společnosti Amazon. Podrobnosti naleznete na stránce http://aws.amazon.com/workspaces/.
VMware se prodává samostatně a vyžaduje předplatné.

Více informací na
www.hp.eu/thinclient
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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