Φύλλο δεδομένων

HP t310 Quad-Display Zero Client
Διευρύνετε την προβολή και την παραγωγικότητα με ένα Quad-Display Zero Client
Εκτελέστε ταυτόχρονα πολλές
εργασίες, όπως ένας επαγγελματίας
και απολαύστε απλή, ασφαλή
απόδοση PCoIP σταθμού εργασίας για
κάθε εργασία σχεδίασης, δημιουργίας
περιεχομένου και επαγγελματικών
εφαρμογών με το HP t310
Quad-Display Zero Client, τον πιο
πρόσφατο HP Zero Client, που
υποστηρίζει έως τέσσερις οθόνες.
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Αποκτήστε ικανότητα εκτέλεσης πολλών εργασιών με εντυπωσιακή ανάλυση

● Δείτε και μοιραστείτε όλα τα έργα σας σε μια εγκατάσταση πολλαπλών οθονών DisplayPort1 — χωρίς διανομείς ή
προσαρμογείς. Πλέον μπορείτε να εκτελείτε πολλά γραφικά, μοντέλα και ροές προσομοίωσης σε δύο οθόνες 2560 x 1600 ή
τέσσερις οθόνες 1920 x 1200.

Ασφάλεια χωρίς προβλήματα

● Ασφαλίστε την εργασία σας με ένα Teradici Zero Client που δεν διαθέτει λειτουργικό σύστημα και μεταδίδει pixel αντί για
δεδομένα. Πείτε αντίο στις επιδιορθώσεις, ενημερώσεις και ιούς. Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, θερμότητας και
κατανάλωσης ενέργειας διευκολύνουν τη συντήρηση του υλικού.

Ισχυρές επιδόσεις

● Χάρη στο υλικό PCoIP υψηλής απόδοσης απολαύστε γραφικά 3D υψηλής ανάλυσης και καρέ πλήρους κάδρου καθώς και ροή
μέσων HD σε όλες τις οθόνες1. Συνδεθείτε γρήγορα στις συσκευές USB αποστέλλοντας και λαμβάνοντας ήχο HD χωρίς καμία
καθυστέρηση.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

● Απασχολήστε τους χρήστες σας αμέσως, όποια κι αν είναι η εργασία—ολοκληρωμένο VDI, τοπικές εφαρμογές λογισμικού,
προβολή βίντεο σε τετραπλή οθόνη1 ή όλα τα παραπάνω—με ένα Zero Client χωρίς προγράμματα οδήγησης και χωρίς
επίβλεψη κατάστασης.
● Χρησιμοποιήστε το HP t310 με VMware® Horizon 61 για να προσφέρετε στους χρήστες βελτιστοποιημένο, κατ' απαίτηση,
ασφαλή εικονικό χώρο εργασίας για απομακρυσμένους επιτραπέζιους υπολογιστές, εφαρμογές και ροές βίντεο σε μια ενιαία,
αποτελεσματική πλατφόρμα.
● Η συμβατότητα με το Amazon WorkSpaces1 επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των βασιζόμενων σε cloud επιτραπέζιων
υπολογιστών, ώστε οι χρήστες σας να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, τις εφαρμογές, τους πόρους τους και άλλα.
● Μείνετε σε επαφή με τους συναδέλφους σας χάρη στην υποστήριξη για λύσεις ενοποιημένης επικοινωνίας (UC).1
● Απολαύστε την ευέλικτη συνδεσιμότητα δικτύου με τυπική διασύνδεση RJ-45 ή ένα προαιρετικό προσαρμογέα δικτύου
οπτικών ινών.1
● Διατηρήστε την καλωδίωσή σας απλή με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και χωρίς καμία περιττή—τέσσερις εξόδους
DisplayPort, τέσσερις υποδοχές USB 2.0, και υποδοχές ήχου, μικροφώνου και ηχείου.
● Μείνετε ήσυχοι με την περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και επιλογές υπηρεσίας HP Care.2
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HP t310 Quad-Display Zero Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Zero Client PCoIP TERA2140

Μέγιστη μνήμη

Έως 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1333 MT/s

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά στον επεξεργαστή

Ήχος

Υποδοχή mini 1/8 ίντσας με στερεοφωνικό ήχο 16, 20, 24 ή 32 bit και ρυθμό δειγματοληψίας 8-96 kHz (έξοδος). Υποδοχή mini 1/8 ίντσας με
στερεοφωνικό ήχο 16, 20, 24 ή 32 bit και ρυθμό δειγματοληψίας 96 kHz (είσοδος).

Επικοινωνίες

10/100/1000 GbE, Fiber NIC 100 Mbps (προαιρετική), Fiber NIC 1 Gbps (προαιρετική), Wake on LAN (WOL) με Μαγικό πακέτο, τεχνολογία Wake on USB,
TCP/IP με DNS και DHCP, UDP

Πρωτόκολλα

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

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο USB HP
Ποντίκι USB ΗΡ

Θύρες και υποδοχές

2 USB 2.0, 1 υποδοχή μικροφώνου, 1 υποδοχή ακουστικών
(Μία από τις 4 θύρες USB 2.0 χρησιμοποιούνται για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι)

Διαστάσεις

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Χωρίς βάση)

Βάρος

Από 0,802 kg

Τροφοδοσία Ισχύος

36 W, αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν κάλυψη αντικατάστασης μονάδας για 3 έτη χωρίς επιτόπια
επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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HP t310 Quad-Display Zero Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας DisplayPort
σε VGA HP

Μετατρέπει την υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq σε θύρα VGA.

Προσαρμογέας HP
DisplayPort σε DVI-D

Μετατρέπει την υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq σε θύρα single link
DVI-D. Ο προσαρμογέας έχει μια υποδοχή DisplayPort που ασφαλίζει στο ένα άκρο και μια υποδοχή DVI-D στο άλλο για
καλώδιο οθόνης DVI-D.

Αριθμός προϊόντος: AS615AA

Αριθμός προϊόντος: FH973AA

Προσαρμογέας HP
DisplayPort σε HDMI 1.4 για
υπολογιστή

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις διαθέσιμες θύρες του επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή σας HP ή του σταθμού
εργασίας HP με τον προσαρμογέα DisplayPort σε HDMI 1.4 της HP, ο οποίος μετατρέπει την έξοδο DisplayPort του
υπολογιστή σας σε HDMI για γρήγορη και εύκολη σύνδεση σε ποικιλία συσκευών πολυμέσων.1

Κιτ καλωδίου HP
DisplayPort

Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας
οθόνης.

Υποστήριξη υλικού HP για 5
έτη με ταχεία
αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για Thin
Client

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της προβληματικής μονάδας υλικού την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα. Ισχύει για 5 έτη.
Αριθμός προϊόντος: U7929E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: K2K92AA

Αριθμός προϊόντος: VN567AA
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HP t310 Quad-Display Zero Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Διατίθεται ξεχωριστά.
Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη
υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με
κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1
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Για την υπηρεσία Amazon WorkSpaces απαιτείται συνδρομή στο Amazon. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://aws.amazon.com/workspaces/.
Το VMware πωλείται ξεχωριστά, απαιτείται συνδρομή.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclient
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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