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HP t310 Quad-Display Zero İstemci
Dört ekranlı Zero İstemciyle görüş alanınızı genişletin ve üretkenliğinizi artırın
Dört ekrana kadar destekleyebilen en
yeni HP Zero İstemcisi olan t310
Quad-Display Zero İstemciyle, bir
profesyonel gibi birden çok görevi
yürütün ve tüm tasarım, içerik
oluşturma ve iş uygulamaları için daha
basit ve güvenli, iş istasyonu sınıfında
PCoIP performansı elde edin.
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Büyüleyici çözünürlükle çoklu görevde uzman

● Tüm projelerinizi DisplayPort özellikli çoklu ekran1 kurulumuyla görüntüleyin ve paylaşın—herhangi bir hub veya adaptör
gerektirmez. İki adet 2560 x 1600 ekran veya dört adet 1920 x 1200 ekran üzerinde, artık çok sayıda grafik kartı, modelleme ve
simülasyon akışı çalıştırabilirsiniz.

Sorunsuz güvenlik

● İşletim sistemi olmayan ve veri yerine piksel aktaran Teradici Zero İstemciyle işinizi güvenceye alın. Yamalara, güncelleştirmelere
ve virüslere veda edin. Ayrıca, düşük gürültü, ısı ve güç tüketimi sayesinde donanımın iyi durumda tutulması kolaydır.

Güçlü performans

● PCoIP donanımın hızlandırılmış performansıyla, tüm ekranlarınızda1 yüksek çözünürlüklü, tam kare hızlı 3D grafik ve HD medya
akışı deneyimi elde edin. USB aygıtlarınıza çabucak bağlanın ve herhangi bir gecikme olmadan HD ses gönderin ve alın.

Ek özellikler:

● Gerçek anlamda sürücüsüz ve durum bilgisiz Zero İstemciyle, görev ne olursa olsun kullanıcılarınız hemen çalışmaya başlayabilir:
komple VDI, yerel yazılım uygulamaları, dört ekranda1 video işleme veya bunların tümü.
● Kullanıcılarınıza güvenli uzak masaüstü bilgisayarlar, uygulamalar ve tek bir verimli platformda video akışı için en iyi duruma
getirilmiş, talep üzerine, güvenli sanal çalışma alanı sağlamak için HP t310 ile VMware® Horizon 61 kullanın.
● Amazon WorkSpaces1 ile uyumluluk sayesinde bulut tabanlı masaüstü bilgisayarlar kolayca hazırlanır ve böylece kullanıcılar
belgelerine, uygulamalarına, kaynaklarına ve daha fazlasına erişebilir.
● Birleşik iletişim (UC) çözümleri desteği sayesinde iş arkadaşlarınızla iletişim halinde kalın.1
● Standart RJ-45 arabirimi veya isteğe bağlı Fiber Optik ağ adaptörüyle1 esnek ağ bağlantısı deneyiminden faydalanın.
● Sadece ihtiyaç duyduğunuz bağlantıları sağlayarak kablo karmaşasını ortadan kaldırır: dört DisplayPort çıkış, dört USB 2.0 ve ses,
mikrofon ve hoparlör jakları.
● Üç yıllık sınırlı garanti ve HP Care hizmeti seçenekleriyle içiniz rahat olsun.2
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HP t310 Quad-Display Zero İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

İşletim sisteminden bağımsız

Kullanılabilir İşlemciler

TERA2140 PCoIP Zero İstemci

Azami Bellek

En fazla 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1333 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Kullanılabilir Grafik İşlemciler İşlemciyle tümleşik grafik kartı
Ses

1/8 inç mini jak, 16, 20, 24 veya 32 bit stereo ve 8-96 kHz örnek hızı (çıkış). 1/8 inç mini jak, 16, 20, 24 veya 32 bit stereo ve 96 kHz örnek hızı (giriş).

İletişim

10/100/1000 GbE; 100 Mbps Fiber NIC (isteğe bağlı); 1 Gbps Fiber NIC (isteğe bağlı); Sihirli paket ile LAN Uyanması (WOL); USB'de çalıştırma; DNS ve DHCP
ile TCP/IP; UDP

Iletişim kuralları

PCoIP ile VMware® Horizon View™; PCoIP ile VMware Horizon® DaaS®; PCoIP ile Amazon WorkSpaces1,2

Giriş cihazı

HP USB Klavye
HP USB Fare

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 2.0; 1 mikrofon jakı; 1 kulaklık jakı
(4 adet USB 2.0 bağlantı noktalarından her biri klavye ve fare için kullanılır)

Boyutlar

4,48 x 13,25 x 18,3 cm
(Ayak olmadan)

Ağırlık

En düşük ağırlık 0,802 kg

Güç

36 W evrensel otomatik algılama, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Garanti

3 yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve servis hizmeti, 3 yıl boyunca yerinde onarımla birlikte birimin değiştirilmesini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre
farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP DisplayPort - VGA
Adaptörü

HP Compaq İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü VGA bağlantı noktasına dönüştürür.

HP DisplayPort - DVI-D
Adaptörü

HP Compaq İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü tek bağlantılı DVI-D bağlantı noktasına dönüştürür.
Adaptörün bir ucunda kilitli DisplayPort konektörü ve diğer ucunda DVI-D monitör kablosuna bağlanması için DVI-D
konektörü bulunur.

Ürün numarası: AS615AA

Ürün numarası: FH973AA

DisplayPort - HDMI 1.4
Adaptörü (Bilgisayar için)

Çok çeşitli multimedya aygıtlarına hızlı ve kolay bağlantı için bigisayarınızın DisplayPort çıkışını HMDI çıkışına dönüştüren
HP DisplayPort - HDMI 1.4 adaptörüyle, HP İş Masaüstü Bilgisayarınız veya HP İş İstasyonunuz üzerindeki mevcut
bağlantılardan en iyi şekilde yararlanın.1

Ürün numarası: K2K92AA

HP DisplayPort Kablo Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.

HP 5 yıllık İnce İstemciler için
Sonraki İş Günü Gelişmiş
Değişim Donanım Desteği

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir
şekilde değiştirir.
Ürün numarası: U7929E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: VN567AA
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HP t310 Quad-Display Zero İstemci
Mesaj Altbilgileri
Ayrı olarak satılır.
HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal
haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
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Amazon WorkSpaces için Amazon aboneliği gerekir. Ayrıntıların tamamı için bkz http://aws.amazon.com/workspaces/
VMware ayrı satılır, abonelik gerektirir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclient
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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