Datasheet

HP t310 Quad-Display Zero client
Breid uw weergave en productiviteit uit met een quad-display Zero Client
Multitask op professionele wijze en
profiteer van eenvoudige en veilige
PCoIP prestaties op workstationniveau
voor al uw ontwerpen, gemaakte
content en zakelijke toepassingen met
de HP t310 Quad-Display Zero Client,
de nieuwste HP Zero-Client die
maximaal vier schermen ondersteunt.
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Ideaal voor multitasking in een geweldige resolutie

● Bekijk en deel al uw projecten op een DisplayPort-compatibele multi-display1 installatie – geen hubs of adapters vereist. Nu kunt
u meerdere graphics, modellen en simulatiefeeds draaien op twee 2560 x 1600 schermen of vier 1920 x 1200 schermen.

Probleemloze beveiliging

● Beveilig uw werk met een Teradici Zero Client zonder OS en die pixels verstuurt in plaats van data. Zeg maar dag tegen patches,
updates en virussen. Weinig geluid, hitte en stroomverbruik zorgen ervoor dat de hardware gemakkelijk te onderhouden is.

Krachtige prestaties

● Geniet van hoge-resolutie, full-frame rate 3D-graphics en HD media streaming op al uw schermen1 dankzij de versnelde
prestaties van PCoIP hardware. Snel aan te sluiten op uw USB-apparaten en verzendt en ontvangt HD-audio zonder enige
vertraging.

Extra kenmerken:

● Laat uw gebruikers op de juiste manier werken met een echte stateless Zero Client zonder driver. Het maakt niet uit wat ze doen:
volledige VDI, lokale softwaretoepassingen, videorendering naar quad displays1 of al het bovengenoemde.
● Gebruik uw HP t310 met VMware® Horizon 61 om uw gebruikers een geoptimaliseerde, on-demand, veilige virtuele werkplek
voor remote desktop PC's, applicaties en videostreaming op één efficiënt platform te bieden.
● Compatibiliteit met Amazon WorkSpaces1 maakt het gemakkelijk om cloud-gebaseerde desktops in te zetten zodat uw
gebruikers toegang krijgen tot hun documenten, applicaties, aanvullende informatie en meer.
● Houd contact met uw collega's dankzij ondersteuning voor UC-oplossingen (Unified Communications).1
● Profiteer van de flexibele netwerkconnectiviteit met de standaard RJ-45 interface of een optionele Fiber Optic-netwerkadapter.1
● Werk alle kabels netjes weg met de connectiviteit die u nodig heeft met vier DisplayPort uitgangen, vier USB 2.0 en audio-,
microfoon-, en speaker-aansluitingen.
● U krijgt drie jaar garantie en HP Care service-opties. Dat is wel zo prettig.2
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HP t310 Quad-Display Zero client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Besturingssysteemonafhankelijk

Beschikbare processors

TERA2140 PCoIP Zero Client

Maximum geheugen

Tot 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1333 MT/sec

Beschikbare grafische
oplossingen

Graphics geïntegreerd op processor

Audio

1/8-inch mini-connector, 16-, 20-, 24- of 32-bits stereo, 8-96-kHz sample rate (uitvoer). 1/8-inch mini-connector, 16-, 20-, 24- of 32-bits stereo, 96-kHz
sample rate (invoer).

Communicatie

10/100/1000 GbE; 100 Mbps Fiber NIC (optioneel); 1 Gbps Fiber NIC (optioneel); Wake-on-LAN (WOL) via magic packet; Wake on USB; TCP/IP met DNS en
DHCP; UDP

Protocollen

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

Invoerapparaat

HP USB-toetsenbord
HP USB muis

Poorten en connectoren

2 USB 2.0; 1 microfooningang; 1 hoofdtelefoonconnector
(Eén van de vier USB 2.0-poorten wordt gebruikt voor toetsenbord en muis)

Afmetingen

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Zonder voet)

Gewicht

Vanaf 0,802 kg

Voeding

Wereldwijd autosensing 36 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz

Garantie

3 jaar (3-3-0) garantie en service omvat 3 jaar vervanging van de unit, zonder onsite reparatie. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing.

Datasheet

HP t310 Quad-Display Zero client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP DisplayPort-naar-VGA
adapter

Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een VGA-poort.

HP DisplayPort naar DVI-D
adapter

Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een single-link DVI-D poort. De
adapter heeft een DisplayPort-connector met sluiting aan de ene zijde en een DVI-D connector aan de andere, voor
aansluiting op een DVI-D monitorkabel.

Bestelnr.: AS615AA

Bestelnr.: FH973AA

HP DisplayPort naar HDMI
1.4 adapter voor pc

Benut de beschikbare poorten op uw HP Business desktop pc of HP workstation optimaal met de HP
DisplayPort-naar-HDMI 1.4 adapter, die de DisplayPort-uitgang op uw pc converteert naar HDMI voor snelle, gemakkelijke
aansluiting op diverse multimedia-apparaten.1

Bestelnr.: K2K92AA

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een
monitor.

Bestelnr.: VN567AA

HP 5 jaar hardwaresupport
met snelle vervanging op
volgende werkdag voor thin
clients

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP biedt 5 jaar lang vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U7929E
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HP t310 Quad-Display Zero client
Messaging, voetnoten
Wordt apart verkocht.
HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
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Technische specificaties disclaimers
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Voor Amazon WorkSpaces is een abonnement van Amazon vereist. Zie http://aws.amazon.com/workspaces/ voor meer informatie.
VMware wordt afzonderlijk verkocht, abonnement is vereist.

Meer informatie op
www.hp.eu/thinclient
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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