Dataark

HP t310 Quad-Display Zero-klient
Utvid visningen og produktiviteten med en Zero-klient for fire skjermer
Gjør flere oppgaver samtidig og få
enkel, sikker PCoIP-ytelse i
arbeidsstasjonsklasse for alle design-,
innholdsproduksjons- og
forretningsprogrammer med HP t310
Quad-Display Zero-klienten. Den
nyeste HP Zero-klienten som støtter
opptil fire skjermer.
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Behersk multitasking i imponerende oppløsning

● Se og del alle prosjektene dine med et DisplayPort-aktivert1 flerskjermsoppsett – du trenger ingen huber eller adaptere. Nå kan
du kjøre flere grafikk-, modellerings- og simuleringsfeeder på to 2560 x 1600-skjermer eller fire 1920 x 1200-skjermer.

Bekymringsfri sikkerhet

● Sørg for at arbeidet ditt er trygt med en Teradici Zero-klient som ikke har noe operativsystem og som sender piksler i stedet for
data. Si farvel til oppdateringer og virus. I tillegg, betyr lavt støynivå og varme- og strømforbruk at maskinvaren også er enkel å
vedlikeholde.

Effektiv ytelse

● Med den akselererte ytelsen til PCoIP-maskinvare kan du oppleve full rammehastighet for 3D-grafikk og HD-mediestreaming i
høy oppløsning, på tvers av alle skjermene dine1. Du kan raskt koble den til USB-enhetene og sende og motta HD-lyd uten
forsinkelser.

Tilleggsfunksjoner:

● Få brukerne i arbeid med en gang, uansett hva oppgaven er – fullt utviklet VDI, lokale programvarer, videogjengivelse til fire
skjermer1, eller alle de ovennevnte – med en ekte driverløs Zero-klient.
● Bruk HP t310 med VMware® Horizon 61 for å gi brukerne et optimalisert og sikkert virtuelt arbeidsområde for eksterne
skrivebord, programmer og videostrømmer på én enkel, effektiv plattform.
● Kompatibilitet med Amazon WorkSpaces1 gjør det enkelt å klargjøre skybaserte stasjonære PC-er slik at brukere får tilgang til
dokumenter, programmer, ressurser og mer.
● Hold kontakt med kolleger ved hjelp av løsninger som støtter enhetlig kommunikasjon (UC = unified communications).1
● Fleksibel nettverkstilkobling med RJ-45-grensesnittet eller med en ekstra fiberoptisk nettverksadapter.1
● Hold orden på kablene med alle tilkoblingene du trenger – fire DisplayPort-utganger, fire USB 2.0 og kontakter til lyd, mikrofon og
høyttaler.
● Slapp av med en treårig begrenset garanti og valgfrie HP Care-tjenester.2
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HP t310 Quad-Display Zero-klient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Uavhengig av operativsystem

Tilgjengelige prosessorer

TERA2140 PCoIP Zero-klient

Maksimalt minne

Inntil 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1333 MT/s

Tilgjengelig grafikk

Grafikk integrert i prosessor

Lyd

1/8 tommes minikontakt med 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo og 8-96 kHz samplingsfrekvens (utgang) 1/8 tommes minikontakt med 16-, 20-, 24- eller
32-bits stereo og 96 kHz samplingsfrekvens (inngang)

Kommunikasjon

10/100/1000 GbE; 100 Mbps Fiber NIC (tillegg); 1 Gbps Fiber NIC (tillegg); Wake on LAN (WOL) med magic-pakke; Wake on USB; TCP/IP med DNS og DHCP;
UDP

Protokoller

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

Inndataenhet

HP USB-tastatur
HP USB-mus

Porter og kontakter

2 USB 2.0; 1 mikrofoninngang; 1 hodetelefonkontakt
(1 av 4 USB 2.0-porter brukes til tastatur og mus)

Mål

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Uten fot)

Vekt

Fra 0,802 kg

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 36 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Garanti

3-årig (3-3-0) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med utskifting av enhet uten reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til
land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP DisplayPort til
VGA-adapter

Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en VGA-port.

HP DisplayPort til
DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en DVI-D Single Link-port.
Adapteren har en DisplayPort-kontakt med festemekanisme på den ene enden og en DVI-D-kontakt på den andre for
tilkoblig til en DVI-D-skjermkabel.

Produktnummer: AS615AA

Produktnummer: FH973AA

HP DisplayPort til HDMI
1.4-adapter for PC

Få mest mulig ut av de tilgjengelige portene på din HP stasjonære bedrifts-PC eller HP arbeidsstasjon med HP
DisplayPort til HDMI 1.4-Adapter som konverterer PCens DisplayPort-utgang til HDMI for rask og enkel tilkobling til en
rekke multimedieenheter.1

Produktnummer: K2K92AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

HP 5 år Avansert
maskinvarestøtte neste
virkedag på stedet
m/utskifting for tynne
klienter

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan
fjernløses, i 5 år.
Produktnummer: U7929E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA
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Fotnoter
Selges separat.
HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk
www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder
kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
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Amazon WorkSpaces krever abonnement fra Amazon. Se http://aws.amazon.com/workspaces/ for mer informasjon.
VMware selges separat, abonnement kreves.

Lær mer på
www.hp.eu/thinclient
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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