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HP t310 Quad-Display Zero kliens
A négy kijelzőt támogató Zero ügyféllel nagyobb megjelenítési területhez juthat és
javíthatja termelékenységét
A négy kijelzőt támogató legújabb HP
Zero ügyfél, a HP t310 Quad-Display
Zero ügyfél segítségével
professzionális módon hajthatja végre
a feladatokat párhuzamosan, valamint
egyszerű, biztonságos,
munkaállomás-szintű PCoIP
teljesítményt biztosíthat az összes
tervező-, tartalomkészítő- és üzleti
alkalmazás számára.
1

Párhuzamos feladatvégzés lenyűgöző felbontásban

● Az összes projektet megtekintheti és megoszthatja egy DisplayPort-kompatibilis, többképernyős1 konfigurációban – nincs
szüksége elosztókra vagy adapterekre. Mostantól több grafikus, modellezési és szimulációs folyamot futtathat két 2560 x 1600
képpontos vagy négy 1920 x 1200 képpontos kijelzőn.

Gondtalan biztonság

● Biztonságossá teheti munkáját a Teradici Zero ügyféllel, amely nem rendelkezik operációs rendszerrel, és adatok helyett
képpontokat továbbít. Nem kell többé aggódnia a javítások, a frissítések és a vírusok miatt. Emellett az alacsony zaj- és
hőmérsékletszintnek, valamint energiafogyasztásnak köszönhetően a hardver egyszerűen karbantartható.

Gyors működés

● A PCoIP hardver kiemelkedő teljesítményének köszönhetően az összes kijelzőn1 élvezheti a nagy felbontású, teljes
képkockasebességű 3D megjelenítést és HD médialejátszást. Gyorsan csatlakoztathatja USB-eszközeit, amellyel késleltetés
nélkül küldhet és fogadhat HD hangot.

További szolgáltatások:

● A valóban meghajtó nélküli és állapot nélküli Zero ügyféllel a felhasználók azonnal nekiláthatnak bármely feladatnak, legyen az
teljes VDI, helyi szoftveralkalmazások, videorenderelés négy kijelzőn,1 vagy ezek mind együtt.
● A HP t310 és a VMware® Horizon 61 együttes használatával egyetlen hatékony platformon biztosíthat a felhasználóknak egy
optimalizált, igény szerinti, biztonságos virtuális munkaterületet a távoli asztalokhoz, az alkalmazásokhoz és a
video-adatfolyamok továbbításához.
● Az Amazon WorkSpaces1 szolgáltatással való kompatibilitás lehetővé teszi a felhőalapú asztali számítógépek könnyű üzembe
helyezését, amellyel a felhasználók elérhetik dokumentumaikat, alkalmazásaikat, erőforrásaikat és egyéb tartalmakat.
● Az egyesített kommunikációs (UC) megoldások támogatásának köszönhetően kapcsolatban maradhat a munkatársaival.1
● A szabványos RJ-45 csatoló vagy az opcionális száloptikai hálózati adapter rugalmas hálózati csatlakozási lehetőséget biztosít.1
● Rendet tarthat a kábelek között a szükséges és szükségtelen kapcsolatok megválasztásával – négy DisplayPort-kimenet, négy
USB 2.0, valamint audio-, mikrofon- és hangszóró-csatlakozók.
● A hároméves korlátozott jótállás és a HP Care szolgáltatási lehetőségek mellett nyugodtan alhat.2
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Elérhető operációs rendszer

Operációs rendszertől független

Elérhető processzorok

TERA2140 PCoIP Zero ügyfél

Legnagyobb memória

Legfeljebb 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1333 MT/s átviteli sebesség

Elérhető grafikus kártya

A processzorba integrált grafikus vezérlő

Hangeszközök

1/8 hüvelykes mini csatlakozó 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó hangzással és 8–96 kHz-es mintavételi frekvenciával (kimenet). 1/8 hüvelykes mini
csatlakozó 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó hangzással és 96 kHz-es mintavételi frekvenciával (bemenet).

Kommunikáció

10/100/1000 GbE; 100 Mb/s Fiber NIC (opcionális); 1 Gb/s Fiber NIC (opcionális); Hálózati ébresztés (WOL) funkció magic-csomaggal; Hálózati
rendszerindítás (Wake on USB); TCP/IP DNS-sel és DHCP-vel; UDP

Protokollok

VMware® Horizon View™ PCoIP protokollon keresztül; VMWare Horizon® DaaS® PCoIP protokollon keresztül; Amazon WorkSpaces PcoIP protokollon
keresztül1,2

Bemeneti eszköz

HP USB-billentyűzet
HP USB-egér

Portok és csatlakozók

2 USB 2.0; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató-csatlakozó
(A 4 USB 2.0-port közül egy-egy a billentyűzet és az egér csatlakoztatására szolgál)

Méretek

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Talp nélkül)

Súly

Kezdő tömeg: 0,802 kg

Áramellátás

36 W, univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz

Jótállás

A 3 éves (3-3-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás tartalmazza az egységek helyszíni javítás nélküli cseréjét is. A használati feltételek
országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP DisplayPort – VGA
adapter

A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a VGA-portra küldi.

HP DisplayPort – DVI-D
adapter

A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a Single Link DVI-D portra küldi. Az adapter
egyik végén reteszelhető DisplayPort csatlakozó, a másik végén pedig DVI-D monitorkábel csatlakoztatására szolgáló
DVI-D csatlakozó található.

Termékszám: AS615AA

Termékszám: FH973AA

HP DP–HDMI 1.4 adapter
számítógéphez

Maximálisan kihasználhatja a HP üzleti asztali számítógépek vagy a HP munkaállomás elérhető portjait, ha HP
DisplayPort–HDMI 1.4 adapterrel átalakítja a számítógép DisplayPort-kimenetét HDMI-kimenetre, és így egyszerűen
csatlakoztathatja multimédiás eszközök széles köréhez.1

Termékszám: K2K92AA

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

HP 5 éves, következő
munkanapi, korlátozott
jótállási hardvertámogatás a
vékonykliensekhez

A HP 5 éven keresztül biztosítja a meghibásodott hardveregység cseréjét a meghibásodást követő napon, ha a probléma
nem oldható meg távolról.
Termékszám: U7929E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: VN567AA
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
Külön megvásárolható.
HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást
az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP
termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
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Amazon WorkSpaces használatához Amazon-előfizetés szükséges. További részletek: http://aws.amazon.com/workspaces/.
VMware külön vásárolható meg, és a használatához előfizetés szükséges.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclient
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira
kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak
nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért.
Az összes védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
4AA6-8833HUE, November 2016

