Taulukot

HP t310 Quad-Display Zero Client
Laajenna näkymääsi ja paranna tuottavuuttasi neljän näytön Zero Clientilla
HP t310 Quad-Display Zero Client on
uusin HP Zero Client -työasema, joka
tukee jopa neljää näyttöä. Suoriudut
useista tehtävistä samanaikaisesti
ammattilaisen elkein ja saat
yksinkertaisen, turvallisen,
työasematasoisen
PCoIP-suorituskyvyn kaikkia
suunnittelu-, sisällönluonti- ja
yrityssovelluksia varten.
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Hallitse useita tehtäviä samanaikaisesti ällistyttävällä tarkkuudella

● Voit tarkastella ja jakaa projekteja DisplayPort-liitännöillä toimivan usean näytön1 järjestelmässä – keskittimiä tai sovittimia ei
tarvita. Voit nyt esittää useita grafiikka-, mallinnus- ja simulaatiosyötteitä kahdessa 2 560 × 1 600 kuvapisteen näytössä tai
neljässä 1 920 × 1 200 kuvapisteen näytössä.

Huoletonta turvallisuutta

● Suojaa työsi Teradici Zero Client -ratkaisulla, jossa ei ole käyttöjärjestelmää ja joka lähettää tietojen sijaan kuvapisteitä. Jätä
hyvästit korjaustiedostoille, päivityksille ja viruksille. Hiljaisuutensa, viileytensä ja matalan virrankulutuksensa ansiosta myös
laitteen ylläpito on helppoa.

Tehokkuutta ja suorituskykyä

● Huippusuorituskykyisen PCoIP-laitteiston ansiosta voit käyttää erittäin tarkkaa, täyden kuvataajuuden 3D-grafiikkaa ja
teräväpiirtoista suoratoistomediaa kaikissa näytöissä1. Muodosta nopea yhteys USB-laitteisiin ja lähetä ja vastaanota HD-ääntä
viiveettä.

Lisäominaisuudet:

● Aidosti ohjaimettoman ja tilattoman Zero Clientin avulla käyttäjät voivat käydä heti työhön, oli tehtävä mikä hyvänsä – täysi
VDI-ratkaisu, paikallinen ohjelmistosovellus, kuvan lähettäminen neljään näyttöön1 tai kaikki edellä mainitut.
● HP t310 -laitteen ja VMware® Horizon 61 -ratkaisun avulla voit tarjota käyttäjille optimoidun, tarvittaessa toimivan, suojatun
työtilan etätyöpöytiä, sovelluksia ja kuvan suoratoistoa varten yhdessä tehokkaassa ympäristössä.
● Amazon WorkSpaces1 -yhteensopivuus mahdollistaa pilvipohjaisten pöytätietokoneiden helpon provisioinnin, jotta käyttäjät
voivat käyttää muun muassa asiakirjojaan, sovelluksiaan ja resurssejaan.
● Pidä yhteyttä kollegoihin yhtenäisten tietoliikenneratkaisujen (UC) tuen avulla.1
● Vakiona tulevan RJ-45-liitännän tai valinnaisen kuituverkkosovittimen ansiosta voit nauttia joustavasta verkkoliitettävyydestä.1
● Pidä kaapelit järjestyksessä kaikilla tarpeellisilla ja vain tarpeellisilla liitännöillä – saat neljä DisplayPort-lähtöporttia, neljä USB
2.0 -porttia sekä ääni-, mikrofoni- ja kaiutinliitännät.
● Ei huolia kolmen vuoden rajoitetun takuun ja HP Care -palveluvaihtoehtojen ansiosta.2
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HP t310 Quad-Display Zero Client Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmästä riippumaton

Saatavilla olevat suorittimet TERA2140 PCoIP Zero Client
Muistin enimmäismäärä

Enintään DDR3-1333 SDRAM (512 Mt)
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1333 Mt/s

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni

3,5 mm:n miniliitin, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, 8–96 kHz:n näytteenottotaajuus (lähtö). 3,5 mm:n miniliitin, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, 96
kHz:n näytteenottotaajuus (tulo).

Tietoliikenne

10/100/1000 GbE; 100 Mbps:n kuituverkkokortti (lisävaruste); 1 Gbps:n kuituverkkokortti (valinnainen); Wake-on-LAN (WOL) Magic Packetin avulla; Wake
on USB; TCP/IP, DNS ja DHCP; UDP

Protokollat

VMware® Horizon View™ (PCoIP:n kautta); VMware Horizon® DaaS® (PCoIP:n kautta); Amazon WorkSpaces (PCoIP:n kautta)1,2

Syöttölaite

HP:n USB-näppäimistö
HP:n USB-hiiri

Portit ja liittimet

2 USB 2.0 -porttia; mikrofoniliitäntä; kuulokeliitäntä
(Neljästä USB 2.0 -portista kaksi näppäimistöä ja hiirtä varten)

Mitat

4,48 × 13,25 × 18,3 cm
(Ilman jalustaa)

Paino

Peruspaino 0,802 kg

Virtalaitteet

36 W, maailmanlaajuinen automaattinen jännitteen tunnistus, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Takuu

3 vuoden (3-3-0) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää kolmen vuoden yksikönvaihtotakuun, johon ei sisälly korjauksia asiakkaan tiloissa. Ehdot
vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n
DisplayPort–VGA-sovitin

Muuntaa HP Compaq -yrityspöytäkoneen DisplayPort-liitännän VGA-portiksi.

HP:n DisplayPort–DVI-D
-sovitin

Muuntaa HP Compaq -yrityspöytäkoneen DisplayPort-liitännän yksilinkkiseksi DVI-D-portiksi. Sovittimessa on toisessa
päässä lukittuva DisplayPort-liitäntä ja toisessa DVI-D-liitäntä DVI-D-näytön kaapeliin liittämistä varten.

HP DisplayPort to HDMI 1.4
-sovitin tietokoneisiin

Hyödynnä mahdollisimman hyvin HP Business Desktop -tietokoneen tai HP-työaseman portteja HP DisplayPort to HDMI
1.4 -sovittimella, joka muuttaa tietokoneen DisplayPort-lähdön HDMI:ksi ja tarjoaa nopean ja helpon yhteyden useisiin
multimedialaitteisiin.1

Tuotenumero: AS615AA

Tuotenumero: FH973AA

Tuotenumero: K2K92AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden
Advanced-vaihtopalvelu ja
laitteistotuki Thin Client
-päätteille seuraavana
arkipäivänä

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.
Tuotenumero: U7929E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA
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Viestin alaviitteet
Ostettava erikseen.
HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
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Amazon Workspaces edellyttää Amazon-tilausta. Lisätietoja on osoitteessa http://aws.amazon.com/workspaces/.
VMware hankittava erikseen, tarvitaan tilaus.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclient
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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