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Tynd HP mt20-mobilklient
Fyldt med funktioner. Fokus på værdi.
Endelig kommer de pc-funktioner, du
ønsker, i den økonomiske, tynde klient,
som du har brug for. Den tynde HP
mt20-mobilklient kombinerer en rig
brugeroplevelse med imponerende
ydeevne på farten. Alt samen uden at
gå på kompromis med
driftssikkerheden og sikkerheden.

Lad dig omslutte

● Den tynde HP mt20-mobilklient giver en rig og livagtig brugeroplevelse med en skærm på 35,56 cm (14"), et tastatur i fuld
størrelse, indbyggede højtalere, indbygget mikrofon og et HD 720p-webkamera1 til optimalt mobilsamarbejde.

Effektiv ydeevne på farten.

● Hold styr på forretningen på farten med den tynde HP mt20-mobilklient. HP mt20 er en tynd og let notebook-pc, der har
fleksible tilslutningsmuligheder, forlænget batterilevetid2 og HP’s første Linux®-baserede operativsystem på en tynd mobilklient.

Bygget til at holde til det hårde professionelle liv

● Den tynde HP mt20-mobilklient er bygget til at kunne holde til brug på farten med et aluminiumsforstærket tastatur, et års
garanti og robust pålidelighed, der er designet til at bestå MIL-STD 810G-testen3.
● Gør dit team mere produktivt med de velkendte Windows 10 IoT Enterprise4-programmer og -ressourcer – alle fuldt integreret på
en cloud-kompatibel, let og tynd mobilklient med en HD-skærm på 35,56 cm (14")5.
● Når du arbejder eksternt uden lokale data, er der ingen risiko for, at data ender i de forkerte hænder, og Windows med Write Filter
beskytter mod uautoriserede opdateringer og virus.
● Du kan sikre succesfulde installationer og optimale brugeroplevelser med integreret HP Management-software, der omfatter HP
Device Manager, HP Velocity og HP Easy Shell6.
● Du kan nemt tilpasse dig alle miljøer med en tynd mobilklient, der er klar til VDI-optimering, softwareinstallation, udskrivning,
tilslutning af tilbehør og meget mere.
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Tynd HP mt20-mobilklient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter1
HP ThinPro med Smart Zero Core

Browser

Internet Explorer 11 (modeller med Windows); Mozilla Firefox (modeller med HP ThinPro)

Tilgængelige processorer2,3

Intel® Celeron® 3865U med Intel HD-grafikkort (1,8 GHz, 2 kerner)

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Internt storage

Op til 128 GB, M.2 SSD5

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD Graphics7

Skærm

3,10

Kommunikation

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

Inputenhed

HP Premium-tastatur, der kan tåle mindre væskespild
Pegefelt med tænd/sluk-knap, understøttelse af scrolning i to retninger, tryk- og bevægelsesfunktioner aktiveret som standard, scrolning med to fingre,
zoom med to fingre (knib)

Porte og stik

1 USB 2.0 (opladning); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Mål

34,32 x 23,9 x 2,03 cm

Vægt

Vægt fra 1,64 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

45-W Smart-vekselstrømsadapter; Vekselstrømsadapter med 2 ben, 45 W (kun Japan); 65-W Smart-vekselstrømsadapter20

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Gold-registrerede konfigurationer15,16

Garanti

1 års begrænset garanti på reservedele med dækning af arbejdsløn (1/1/0). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

35,56 cm (14") LED-bagbelyst, refleksfri HD (1366 x 768)
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Tynd HP mt20-mobilklient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's 3-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Notebooks

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E
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Tynd HP mt20-mobilklient
Fodnoter
Sælges separat.
MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger.
Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
3 MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse
under disse testforhold. I tilfælde af skader under MIL-STD-testbetingelser og hændelige skader kræves der en valgfri HP Care Pack med dækning af hændelige skader.
4 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com.
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 HP Easy Shell findes i øjeblikket kun på tynde klienter fra HP med et Windows-operativsystem.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com
2 Processorhastighed angiver den maksimale ydeevne; processorer kører med lavere hastigheder i batterioptimeringstilstand. Multi Core er designet til at forbedre ydeevnen for visse softwareprodukter. Denne teknologi
vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er
ikke en målestok for højere ydeevne.
3 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
4 Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelsesmoduler med
forskellige hastigheder, vil systemet køre med den laveste hukommelseshastighed.
5 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere.
6 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform
og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 Webkamera medfølger på udvalgte modeller.
9 Kræver internetadgang.
10 Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
11 HP Easy Shell fås på tynde klienter fra HP med Windows-operativsystem.
12 HDMI-kabel skal anskaffes separat.
13 Begrebet "Gigabit Ethernet” angiver kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab for Gigabit Ethernet og antyder ikke en faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Overførsel med høj hastighed kræver forbindelse til en Gigabit
Ethernet-server samt netværksinfrastruktur.
14 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger.
Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
15 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net finder du registreringsstatus for hvert land.
16 Konfigurationer af den tynde HP mt20-mobilklient med ENERGY STAR-certificering identificeres som HP mt20 Mobile Thin Client ENERGY STAR på HP-websteder og på www.energystar.gov. ENERGY
STAR®-certificerede konfigurationer er angivet på HP-websteder og på http://www.energystar.gov.
17 Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren.
18 Strømadaptere vælges afhængigt af dine konfigurationer.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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