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HP t310 Quad-Display Zero-klient
Udvid din visning og produktivitet med en Zero-klient til fire skærme
Multitask som en professional, og få
enkel og sikker PCoIP-ydeevne som
fra en arbejdsstation til alle dine
design, fremstilling af indhold og
erhvervsprogrammer med HP t310
Quad-Display Zero-klient – den nyeste
HP Zero-klient, der understøtter op til
fire skærme.
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Behersk multitasking i imponerende opløsning

● Se og del alle dine projekter på en opsætning med flere skærme vha. DisplayPort1 – kræver ingen hubs eller adaptere. Nu kan du
køre flere grafik-, modellerings- og simuleringsfeeds på to 2560 x 1600-skærme eller fire 1920 x 1200-skærme.

Problemfri sikkerhed

● Beskyt dit arbejde med en Teradici Zero-klient, der ikke har noget operativsystem og sender pixel i stedet for data. Sig farvel til
rettelser, opdateringer og virus. Samtidig gør den lave støj, varme og strømforbrug, at hardwaren også er let at vedligeholde.

Effektiv ydelse

● Oplev høj opløsning, 3D-grafik med høj billedfrekvens og HD ved streaming af medier på tværs af alle dine skærme1 med den
forbedrede ydeevne i PCoIP-hardwaren. Opret hurtigt forbindelse til dine USB-enheder, og send og modtag HD-lyd uden nogen
forsinkelser.

Yderligere funktioner:

● Få dine brugere i gang med at arbejde med det samme, uanset hvilken opgave det er – du får fuldt udviklet VDI, lokale
programmer, videogengivelse på fire skærme1 og alt det ovenstående – med en ægte Zero-klient uden drivere og tilstande.
● Brug din HP t310 med VMware® Horizon 61 til at give brugerne en optimeret, on-demand, sikker virtuel arbejdsplads til
fjernskriveborde, programmer og videostreaming på en enkel og effektiv platform.
● Kompatibilitet med Amazon WorkSpaces1 giver mulighed for klargøring af cloudbaserede skriveborde, så brugerne kan få adgang
til deres dokumenter, programmer, ressourcer og meget mere.
● Hold kontakt med kollegaer med understøttelse af UC-løsninger (Unified Communications) til samlet kommunikation.1
● Du kan oprette forbindelse til enhver type netværk med den standard RJ-45-grænseflade eller en valgfri netværksadapter til
fiberoptik-netværk.1
● Hold styr på dine kabler ved kun at have de stik, du behøver – fire DisplayPort-udgange, fire USB 2.0 og stik til lyd, mikrofon og
højttalere.
● Med en 3-års begrænset garanti og HP Care-tjenestemuligheder kan du slappe helt af.2
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HP t310 Quad-Display Zero-klient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Operativsystem er uafhængigt

Tilgængelige processorer

TERA2140 PCoIP Smart Zero-klient

Maksimal hukommelse

Op til 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1333 MT/s

Tilgængelige grafikkort

Grafikkort integreret i processor

Lyd

1/8"-ministik med 16-, 20-, 24- eller 32-bit stereo og 8-96 kHz testfrekvens (output). 1/8"-ministik med 16-, 20-, 24- eller 32-bit stereo og 8-96 kHz
testfrekvens (input).

Kommunikation

10/100/1000 GbE; 100 Mbps Fiber NIC (tilbehør); 1 Gbps Fiber NIC (tilbehør); Wake on LAN (WOL) ved hjælp af magic-pakken; Wake on USB; TCP/IP med DNS
og DHCP; UDP

Protokoller

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

Inputenhed

HP USB-tastatur
HP USB-mus

Porte og stik

2 USB 2.0; 1 mikrofonstik; 1 hovedtelefonstik
(1 af hver 4 USB 2.0-porte bruges til tastatur og mus)

Mål

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Uden fod)

Vægt

Vægt fra 0,802 kg

Strømforsyning

36 watt global auto-sensing, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Garanti

3 års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land
til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP DisplayPort til
VGA-adapter

Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en VGA-port.

HP DisplayPort til
DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en single link DVI-D port. Adapteren
har en DisplayPort-konnektor med holder i den ene ende og en DVI-D konnektor i den anden til tilslutning af et DVI-D
skærmkabel.

Produktnummer: AS615AA

Produktnummer: FH973AA

HP DisplayPort til HDMI
1.4-adapter til pc

Få mest muligt udbytte af de ledige porte på den bærbare HP erhvervscomputer eller HP arbejdsstation ved hjælp af HP
DisplayPort til HDMI 1.4-adapteren, som konverterer pc'ens DisplayPort-output til HDMI, så du hurtigt og nemt kan
oprette forbindelse til en række multimedieenheder.1

Produktnummer: K2K92AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

HP 5-års hardwaresupport
med avanceret ombytning
næste hverdag til Thin
Clients

HP udbyder hurtig erstatning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan løses
via fjernsupport, i 5 år.
Produktnummer: U7929E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA

Dataark

HP t310 Quad-Display Zero-klient
Fodnoter
Sælges separat.
HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse
restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere
lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1
2

Amazon WorkSpaces kræver abonnement fra Amazon. Se flere oplysninger på http://aws.amazon.com/workspaces/.
VMware sælges separat. Abonnement kræves.

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclient
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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