Podatkovni list

HP-jev nični odjemalec t310 s podporo za štiri
monitorje
Povečajt epogledin storilnos tz ničnim odjemalcem s podporo za štiri monitorje
Z najnovejšim ničnim odjemalcem HP
t310, ki zagotavlja podporo za štiri
monitorje , se lotevajte večopravilnosti
kot strokovnjak in si za vse aplikacije
za oblikovanje, ustvarjanje vsebine in
poslovanje zagotovite preprosto ter
varno zmogljivost PCoIP v slogu
delovne postaje.
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Postanite mojster večopravilnosti v izjemni ločljivosti

● Vse svoje projekte si lahko ogledate in jih delite z drugimi z namestitvijo več monitorjev s podporo za vmesnik DisplayPort1, ki ne
zahtevajo zvezdišč ali prilagojevalnikov. Zdaj lahko izvajate več grafičnih, modelirnih in simulacijskih tokov na dveh monitorjih z
ločljivostjo 2560 x 1600 ali štirih monitorjih z ločljivostjo 1920 x 1200.

Varnost, ob kateri boste pozabili na skrbi

● Zaščitite svoje delo z ničnim odjemalcem Teradici, ki nima operacijskega sistema in namesto podatkov prenaša slikovne točke.
Pozabite na popravke, posodobitve in viruse. Zaradi nizke ravni hrupa, toplote in porabe energije je preprosto tudi vzdrževanje
strojne opreme.

Močno delovanje

● Izboljšano delovanje strojne opreme PCoIP omogoča izkušnjo grafike 3D visoke ločljivosti in polne hitrosti ter pretakanje vsebin
visoke ločljivosti na vseh monitorjih1. Hitro se povežite z napravami USB in si zagotovite pošiljanje ter prejemanje zvoka HD brez
zakasnitev.

Dodatne funkcije:

● Z ničnim odjemalcem brez gonilnikov in pomnilnika svojim uporabnikom omogočite, da se s celovito infrastrukturo navideznega
namizja, lokalnimi aplikacijami programske opreme, upodabljanjem videov in štirimi monitorji1 nemudoma lotijo katerega koli
opravila.
● HP t310 uporabite s programsko opremo VMware® Horizon 61 in uporabnikom prek ene učinkovite platforme zagotovite
optimiziran in varen virtualni delovni prostor na zahtevo za oddaljena namizja, aplikacije in video pretoke.
● Združljivost s storitvijo Amazon WorkSpaces1 zagotavlja preprosto preskrbo na oblaku temelječih namizij, da lahko vaši
uporabniki dostopajo do dokumentov, aplikacij, virov in drugega.
● Z rešitvami za poenotene komunikacije (UC)1 ostanite povezani s sodelavci.
● Uživajte v prilagodljivi omrežni povezljivosti standardnega priključka RJ-45 ali dodatnega optičnega omrežnega vmesnika.1
● S štirimi izhodi DisplayPort, štirimi priključki USB 2.0 in priključki za zvok, mikrofon ter zvočnik imate na voljo vse potrebne
priključke in nobenih nepotrebnih, zato bodo kabli lahko urejeni.
● S triletno omejeno garancijo in možnostmi za servisiranje HP Care2 ste lahko povsem brez skrbi.
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HP-jev nični odjemalec t310 s podporo za štiri monitorje Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Neodvisno od operacijskega sistema

Razpoložljivi procesorji

Nični odjemalec TERA2140 PCoIP

Največja velikost pomnilnika

Največ 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1333 MT/s

Razpoložljiva grafika

Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

1/8-palčni mini priključek s 16-, 20-, 24- ali 32-bitnim stereom in hitrostjo vzorčenja 8-96 kHz (izhod). 1/8-palčni mini priključek s 16-, 20-, 24- ali
32-bitnim stereom in hitrostjo vzorčenja 96 kHz (vhod).

Komunikacije

10/100/1000 GbE; Optični omrežni vmesnik s hitrostjo 100 Mb/s (dodaten); Optični omrežni vmesnik s hitrostjo 1 Gb/s (dodaten); Funkcija Wake on LAN
(WOL) s čarobnim paketom; bujenje prek povezave USB; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem; UDP

Protokoli

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

Vhodna naprava

Tipkovnica HP USB
HP-jeva miška USB

Vrata in priključki

2 priključka USB 2.0; 1 priključek za mikrofon; 1 priključek za slušalke
(Eden od štirih priključkov USB 2.0 se uporablja za tipkovnico in miško)

Mere

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Brez stojala)

Teža

Že od 0,802 kg

Napajanje

36 W, samodejna zaznava po vsem svetu, 100–240 voltov izmeničnega toka, 50–60 Hz

Garancija

Ponudba s triletno (3-3-0) omejeno garancijo in servisom vključuje triletno obdobje zamenjave delov brez popravila na mestu uporabe. Pogoji in določila se
razlikujejo glede na državo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.
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HP-jev nični odjemalec t310 s podporo za štiri monitorje
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Vmesnik HP DisplayPort v
VGA

Pretvori priključek DisplayPort poslovnega računalnika HP Compaq v vrata VGA.

Pretvornik HP DisplayPort v
DVI-D

Pretvori priključek DisplayPort poslovnega računalnika HP Compaq v vrata DVI-D z enojno povezavo. Na enem koncu
vmesnika je priključek DisplayPort z zapahom, na drugem pa priključek DVI-D za povezavo s kablom monitorja DVI-D.

Zaslonski vmesnik HP
DisplayPort-v-HDMI 1.4 za
namizni računalnik

Izkoristite vrata HP-jevega poslovnega namiznega računalnika ali HP-jeve delovne postaje z vmesnikom za vrata HP
DisplayPort in HDMI 1.4, ki izhod DisplayPort na vašem namiznem računalniku poveže z vrati HDMI ter omogoči hitro in
enostavno povezavo s širokim izborom večpredstavnostnih naprav.1

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

HP-jeva petletna podpora za
lahke odjemalce z napredno
zamenjavo strojne opreme

HP za obdobje 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti
na daljavo.
Številka izdelka: U7929E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: AS615AA

Številka izdelka: FH973AA

Številka izdelka: K2K92AA

Številka izdelka: VN567AA
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HP-jev nični odjemalec t310 s podporo za štiri monitorje
Opombe k sporočilom
Naprodaj posebej.
Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne
opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu
z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
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Amazon WorkSpaces zahteva naročnino pri podjetju Amazon. Za celotne podrobnosti pojdite na spletno mesto http://aws.amazon.com/workspaces/.
Programska oprema VMware je naprodaj ločeno in zahteva naročnino.

Več informacij na
www.hp.eu/thinclient
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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