Karta produktu

Terminal HP t310 Quad-Display Zero Client
Lepszy widok i większa wydajność pracy dzięki rozwiązaniu Zero Client na cztery monitory
Profesjonalna praca wielozadaniowa
oraz łatwa, bezpieczna wydajność
PCoIP klasy stacji roboczej dla
wszystkich aplikacji projektowania,
tworzenia treści i aplikacji
biznesowych dzięki HP t310
Quad-Display Zero Client –
najnowszemu rozwiązaniu HP Zero
Client, które obsługuje do czterech
monitorów .
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Praca wielozadaniowa w oszałamiającej rozdzielczości

● Wyświetlanie i udostępnianie wszystkich projektów w konfiguracji na wiele monitorów z funkcją DisplayPort1 – bez
koncentratorów i adapterów. Obsługa wielu strumieni grafiki, modelowania i symulacji na dwóch monitorach o rozdzielczości
2560 × 1600 lub czterech monitorach o rozdzielczości 1920 × 1200.

Bezproblemowe zabezpieczenia

● Bezpieczna praca dzięki rozwiązaniu Teradici Zero Client, które nie ma systemu operacyjnego i zamiast danych przesyła piksele.
Nigdy więcej poprawek, aktualizacji i wirusów. Ponadto niski poziom hałasu, ciepła i zużycia energii oznacza, że sprzęt jest łatwy
w utrzymaniu.

Moc i wydajność

● Grafika 3D o wysokiej rozdzielczości i maks. liczbie klatek na sekundę oraz transmisja strumieniowa obrazu HD na wszystkich
monitorach1 dzięki sprzętowi PCoIP o zwiększonej wydajności. Szybkie podłączanie do urządzeń USB oraz wysyłanie i odbieranie
dźwięku HD bez żadnych opóźnień.

Dodatkowe funkcje:

● Natychmiastowe przejście do pracy niezależnie od zadania – pełna obsługa VDI, lokalne aplikacje, renderowanie wideo na cztery
monitory1 lub wszystko naraz – dzięki pozbawionemu sterowników, bezstanowemu rozwiązaniu Zero Client.
● Użyj HP t310 z VMware® Horizon 61, aby zapewnić użytkownikom zoptymalizowaną, dostępną na żądanie, bezpieczną, wirtualną
przestrzeń roboczą do zdalnych pulpitów, aplikacji i strumieni wideo na jednej, wydajnej platformie.
● Zgodność z Amazon WorkSpaces1 umożliwia łatwe konfigurowanie komputerów opartych na chmurze, dzięki czemu
użytkownicy mogą mieć dostęp do dokumentów, aplikacji, zasobów i nie tylko.
● Bądź w kontakcie ze współpracownikami dzięki rozwiązaniom ujednoliconej komunikacji (UC)1.
● Elastyczne opcje łączności sieciowej dzięki standardowemu interfejsowi RJ-45 lub opcjonalnej światłowodowej karcie sieciowej1.
● Uporządkowane okablowanie dzięki dostępowi do wszystkich potrzebnych połączeń i wyeliminowaniu tych zbędnych – cztery
wyjścia DisplayPort, cztery porty USB 2.0 oraz gniazda: audio, mikrofonowe i głośnikowe.
● Zachowaj pewność dzięki 3-letniej ograniczonej gwarancji i usługom HP Care2.
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Terminal HP t310 Quad-Display Zero Client Tabela specyfikacji

Dostępny system operacyjny

Niezależne od systemu operacyjnego

Dostępne procesory

TERA2140 PCoIP Zero Client

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 512 MB pamięci DDR3-1333 SDRAM
Informacje o standardowej pamięci: Szybkość transmisji do 1333 mln transferów/s
Dostępna karta graficzna

Układ graficzny zintegrowany z procesorem

Karta dźwiękowa

Gniazdo mini 1/8″, 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo oraz częstotliwość próbkowania 8–96 kHz (wyjście). Gniazdo mini 1/8″, 16, 20, 24 lub 32-bitowy
dźwięk stereo oraz częstotliwość próbkowania 96 kHz (wejście).

Komunikacja

10/100/1000 GbE; Światłowodowa karta sieciowa 100 Mb/s (opcjonalnie); Światłowodowa karta sieciowa 1 Gb/s (opcjonalnie); Funkcja Wake on LAN (WOL)
z wykorzystaniem pakietu „magic packet”; Wake on USB; TCP/IP z obsługą protokołów DNS i DHCP; UDP

Protokoły

VMware® Horizon View™ za pośrednictwem protokołu PCoIP; VMware Horizon® DaaS® za pośrednictwem protokołu PCoIP; Amazon WorkSpaces za
pośrednictwem protokołu PCoIP1,2

Urządzenie wejściowe

Klawiatura USB HP
Mysz HP USB

Porty i złącza

2 porty USB 2.0; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe
(Każdy z 4 portów USB 2.0 jest wykorzystywany przez klawiaturę i mysz)

Wymiary

4,48 × 13,25 × 18,3 cm
(Bez podstawy)

Waga

Od 0,802 kg

Zasilanie

Zasilacz 36 W automatycznie wykrywający napięcie zasilania na całym świecie, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Gwarancja

3-letnia (3-3-0) ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje możliwość wymiany jednostki bez napraw na miejscu (przez 3 lata). Warunki mogą
różnić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Adapter HP DisplayPort do
VGA

Pozwala przekształcić złącze DisplayPort w biurkowym komputerze dla firm HP Compaq na port VGA.

Adapter HP DisplayPort do
DVI-D

Pozwala przekształcić złącze DisplayPort w biurkowym komputerze dla firm HP Compaq na port Single Link DVI-D. Ta
przejściówka wyposażona jest w zatrzaskowe złącze DisplayPort na jednym końcu i złącze DVI-D na drugim. Dzięki
niemu można podłączyć kabel DVI-D monitora.

Oznaczenie produktu: AS615AA

Oznaczenie produktu: FH973AA

Przejściówka z HP
DisplayPort na HDMI 1.4 do
komputerów osobistych

Przejściówka z HP DisplayPort na HDMI 1.4 pozwala maksymalnie wykorzystać dostępne porty w komputerze
biurkowym HP dla firm lub stacji roboczej HP, konwertując wyjście DisplayPort komputera na HDMI w celu szybkiego i
łatwego podłączenia szerokiej gamy urządzeń multimedialnych.1

Zestaw kabli HP DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

5-letnia usługa wymiany
sprzętu w następnym dniu
roboczym dla klientów
posiadających terminal Thin
Client

Przez okres 5 lat firma HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można
rozwiązać zdalnie.
Oznaczenie produktu: U7929E

Oznaczenie produktu: K2K92AA

Oznaczenie produktu: VN567AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Produkt sprzedawany osobno.
Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą różnić się w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu.
Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP
dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
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Dane techniczne zastrzeżenia
1
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Amazon WorkSpaces wymaga zakupu subskrypcji od firmy Amazon. Wejdź na stronę http://aws.amazon.com/workspaces/ i dowiedz się więcej.
VMware jest sprzedawane oddzielnie, wymagana jest subskrypcja.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/thinclient
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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