Folha de Dados

Zero Client HP t310 para 4 Monitores
Expanda a sua visualização e produtividade com um Zero Client para 4 monitores
Execute várias tarefas como um
profissional e obtenha um
desempenho PCoIP simples e seguro
de estação de trabalho para todas as
suas aplicações de design, criação de
conteúdos e profissionais com o Zero
Client HP t310 para 4 Monitores, o
mais recente Zero Client que suporta
até quatro monitores.
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Execute várias tarefas com uma fantástica resolução

● Consulte e partilhe todos os seus projetos numa configuração de vários monitores compatível com DisplayPort1 sem a
necessidade de hubs ou adaptadores. Agora pode executar vários gráficos, modelações e feeds de simulação em dois monitores
2560 x 1600 ou quatro monitores 1920 x 1200.

Segurança sem preocupações

● Proteja o seu trabalho com um Teradici Zero Client que não tem sistema operativo e transmite píxeis em vez de dados. Diga
adeus a patches, atualizações e vírus. Além disso, ruído, aquecimento e consumo de energia reduzidos são sinónimo de
hardware de fácil manutenção.

Desempenho potente

● Desfrute de gráficos 3D com taxa de fotograma total em alta resolução e suportes de streaming em HD em todos os seus
monitores1 através do desempenho acelerado do hardware PCoIP. Ligue-se rapidamente aos seus dispositivos USB e envie e
receba áudio HD sem quaisquer atrasos.

Funcionalidades adicionais:

● Coloque os seus utilizadores a trabalhar imediatamente, independentemente da tarefa, com VDI completa, aplicações de
software locais, composição de vídeo para quatro monitores1 ou tudo o acima referido ao utilizar um verdadeiro Zero Client sem
controladores e sem monitorização de estado.
● Utilize o seu HP t310 com VMware® Horizon 61 para disponibilizar aos seus utilizadores um espaço de trabalho virtual seguro, a
pedido e otimizado para desktops remotos, aplicações e streaming de vídeo numa única plataforma eficiente.
● A compatibilidade com Amazon WorkSpaces1 permite o fácil aprovisionamento de desktops baseados na nuvem para que os
utilizadores possam aceder aos seus documentos, aplicações, recursos e muito mais.
● Mantenha-se em contacto com colegas através do suporte de soluções de comunicações unificadas (UC).1
● Desfrute de uma conectividade de rede flexível com a interface RJ-45 normal ou um adaptador de rede de fibra ótica opcional.1
● Mantenha os seus cabos organizados com todas as ligações de que necessita com quatro saídas DisplayPort, quatro USB 2.0 e
entradas de áudio, microfone e altifalante.
● Usufrua tranquilamente do seu equipamento com uma garantia limitada de três anos e opções de serviço HP Care.2
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Zero Client HP t310 para 4 Monitores Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Sistema operativo independente
Processadores disponíveis

TERA2140 PCoIP Zero Client

Memória Máxima

Até SDRAM DDR3-1333 de 512 MB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1333 MT/s

Placa gráfica disponível

Gráficos integrados no processador

Áudio

Mini-entrada de 1/8 polegadas com 16, 20, 24 ou 32 bits estéreo e frequência de amostragem de 8-96 kHz (saída). Mini-entrada de 1/8 polegadas com 16,
20, 24 ou 32 bits estéreo e frequência de amostragem de 96 kHz (entrada).

Comunicações

10/100/1000 GbE; NIC de fibra 100 Mbps (opcional); NIC de fibra 1 Gbps (opcional); Reativação por LAN (WOL - Wake on LAN) utilizando Magic Packet; Wake
on USB; TCP/IP com DNS e DHCP; UDP

Protocolos

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

Dispositivo de entrada

Teclado USB HP
Rato USB HP

Portas e Ligações

2 USB 2.0; 1 entrada para microfone; 1 entrada para auscultadores
(1 de cada das 4 portas USB 2.0 são utilizadas para teclado e rato)

Dimensões

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Sem suporte)

Peso

A partir de 0,802 kg

Alimentação

Deteção automática universal 36 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Garantia

Oferta de garantia limitada e de serviço de 3 anos (3-3-0), incluindo 3 anos de troca de unidade sem reparação no local. Os termos e as condições variam
segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador de DisplayPort
para VGA HP

Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta VGA.

Adaptador DisplayPort para
DVI-D HP

Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta DVI-D de ligação única. O
adaptador tem um conector de bloqueio DisplayPort numa extremidade e um conector DVI-D na outra para se ligar a um
cabo de monitor DVI-D.

Número de produto: AS615AA

Número de produto: FH973AA

Adaptador DisplayPort para
HDMI 1.4 HP para PC

Tire o máximo proveito das portas disponíveis no seu desktop empresarial HP ou na estação de trabalho HP com o
adaptador HP DisplayPort para HDMI 1.4, que converte a saída DisplayPort do seu PC em HDMI, para uma ligação rápida e
fácil a vários dispositivos multimédia.1

Número de produto: K2K92AA

Kit de Cabo DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business HP a um conector de porta de
visualização de um monitor.

Número de produto: VN567AA

Suporte para hardware HP, 5
anos, troca avançada no dia
útil seguinte para Thin
Clients

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Durante 5 anos, a HP efetua a rápida substituição da sua unidade de hardware danificada no dia seguinte à falha, caso
não seja possível solucionar o problema remotamente.
Número de produto: U7929E
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Rodapés com mensagens
Vendida separadamente.
HP Care Packs vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs poderão variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São
aplicáveis restrições e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da
compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP
fornecida com o seu produto HP.
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Especificações técnicas renúncias
1
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Amazon WorkSpaces requer uma subscrição da Amazon. Consulte http://aws.amazon.com/workspaces/ para obter mais informações.
VMware é vendido em separado, é necessária a subscrição.

Saiba mais em
www.hp.eu/thinclient
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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