Záznamový list

Nulový klient HP t310 s podporou štyroch
displejov
Rozšírte si obzor a zvýšte svoju produktivitu s nulovým klientom so štyrmi displejmi
Pracujte na viacerých úlohách súčasne
ako profesionál a získajte jednoduchý a
bezpečný výkon rozhrania PCoIP na
úrovni pracovnej stanice pre všetky
svoje aplikácie na spracovanie dizajnu,
obsahu a firemných údajov s nulovým
klientom HP t310 – najnovším nulovým
klientom HP, ktorý podporuje až štyri
displeje.
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Ovládnite multitasking v úžasnom rozlíšení

● Sledujte a zdieľajte všetky svoje projekty na viacerých displejoch s rozhraním DisplayPort1 – nie sú potrebné žiadne rozbočovače
ani adaptéry. Na dvoch displejoch s rozlíšením 2560 x 1600 alebo štyroch displejoch s rozlíšením 1920 x 1200 teraz môžete
sledovať viaceré grafické, modelovacie a simulačné aplikácie.

Zabezpečenie bez starostí

● Zabezpečte svoju prácu pomocou nulového klienta Teradici Zero, ktorých nemá žiadny operačný systém a namiesto údajov
prenáša pixely. Dajte zbohom opravám, aktualizáciám a vírusom. Nízka úroveň hlučnosti, vyžarovania tepla a spotreby energie
prinášajú so sebou aj zjednodušenú údržbu hardvéru.

Vysoký výkon

● Vychutnávajte si plnohodnotnú 3D grafiku s vysokým rozlíšením a streamovanie obsahu s rozlíšením HD na všetkých displejoch1
vďaka zvýšenému výkonu hardvéru PCoIP. Rýchlo sa pripojte k zariadeniam USB a odosielajte a prijímajte zvuk HD bez
akéhokoľvek oneskorenia.

Ďalšie funkcie:

● S bezstavovým nulovým klientom, ktorý nevyžaduje žiadne ovládače, sa používatelia môžu pustiť okamžite do práce – bez
ohľadu na to, či používajú plne virtualizované aplikácie, lokálne softvérové aplikácie, vykresľovanie videa na štyroch displejoch1
alebo všetky tieto možnosti.
● Používajte počítač HP t310 s riešením VMware® Horizon 61 a poskytnite používateľom optimalizovaný a zabezpečený virtuálny
pracovný priestor na požiadanie, ktorý im umožní pracovať so vzdialenými plochami, aplikáciami a streamovaním videa v rámci
jednej efektívnej platformy.
● Kompatibilita so službou Amazon WorkSpaces1 zabezpečuje jednoduché poskytovanie cloudových počítačov, vďaka čomu majú
používatelia prístup k svojim dokumentom, aplikáciám, prostriedkom a ďalšiemu obsahu.
● Zostaňte v kontakte s kolegami vďaka podpore riešení zjednotenej komunikácie (UC).1
● Vychutnávajte si flexibilné sieťové pripojenie so štandardným rozhraním RJ-45 alebo voliteľným adaptérom pre optické siete.1
● Urobte si poriadok v kábloch a používajte len pripojenia, ktoré naozaj potrebujete – 4 výstupy DisplayPort, štyri porty USB 2.0 a
konektory pre zvuk, mikrofón a reproduktory.
● Vychutnávajte si istotu v podobe trojročnej obmedzenej záruky a možností služieb HP Care.2
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Nulový klient HP t310 s podporou štyroch displejov Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Nezávislé od operačného systému

Dostupné procesory

Nulový klient TERA2140 PCoIP Zero

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 333 MT/s

Dostupná grafická karta

Grafická karta integrovaná v procesore

Zvuk

3,5 mm minikonektor so 16-, 20-, 24- alebo 32-bitovým stereom a vzorkovacou frekvenciou 8 – 96 kHz (výstup). 3,5 mm minikonektor so 16-, 20-, 24alebo 32-bitovým stereom a vzorkovacou frekvenciou 96 kHz (vstup).

Možnosti komunikácie

10/100/1 000 GbE; Optická sieťová karta 100 Mb/s (voliteľná); Optická sieťová karta 1 Gb/s (voliteľná); Prebudenie cez LAN (WOL) použitím Magic Packet;
Prebudenie cez USB; Protokol TCP/IP s podporou DNS a DHCP; UDP

Protokoly

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

Vstupná jednotka

Klávesnica HP USB
Myš HP USB

Porty a konektory

2 porty USB 2.0; 1 konektor pre mikrofón; 1 konektor pre slúchadlá
(1 zo 4 portov USB 2.0 sa používa pre klávesnicu a myš)

Rozmery

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Bez stojana)

Hmotnosť

Od 0,802 kg

Napájanie

36 W, univerzálna automatická detekcia, 100 – 240 V (str.), 50 – 60 Hz

Záruka

Ponuka 3-ročnej (3-3-0) obmedzenej záruky a servisu zahŕňa výmenu zariadenia bez opravy na mieste počas 3 rokov. Zmluvné podmienky sa v
jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Adaptér HP DisplayPort To
VGA

Konvertuje konektor DisplayPort na stolnom počítači HP Compaq Business Desktop na VGA port.

Adaptér HP DisplayPort na
DVI-D

Konvertuje konektor DisplayPort na stolnom počítači HP Compaq Business Desktop na jednolinkový DVI-D port. Adaptér
má päticový DisplayPort konektor na jednej strane a DVI-D konektor na druhej strane pre pripojenie monitora pomocou
kábla DVI-D.

Číslo produktu: AS615AA

Číslo produktu: FH973AA

Adaptér HP DisplayPort na
HDMI 1.4 pre PC

Maximálne využite dostupné porty na vašom počítači HP Business Desktop alebo pracovnej stanici HP s adaptérom HP
DisplayPort na HDMI 1.4, ktorý konvertuje výstup DisplayPort vášho počítača na HDMI pre rýchle a jednoduché pripojenie
k širokej škále multimediálnych zariadení.1

Číslo produktu: K2K92AA

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

5-ročná rozšírená podpora
hardvéru tenkých klientov v
nasledujúci pracovný deň s
výmenou zariadenia

Spoločnosť HP poskytuje po dobu 5 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že problém
nie je možné vyriešiť na diaľku.
Číslo produktu: U7929E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: VN567AA
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Poznámky v krátkych správach
Predáva sa samostatne.
Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia.
Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať
dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník
získava pri kúpe produktu HP.
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Technické špecifikácie zrieknutie
1
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Služba Amazon WorkSpaces vyžaduje predplatné od spoločnosti Amazon. Podrobnosti nájdete na stránke http://aws.amazon.com/workspaces/.
Služba VMware sa predáva samostatne a vyžaduje predplatné.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclient
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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