Φύλλο δεδομένων

HP mt20 Mobile Thin Client
Πλούσιες λειτουργίες. Μεγάλη οικονομία.
Επιτέλους τα χαρακτηριστικά
φορητού υπολογιστή που επιθυμείτε
στον οικονομικό thin client που
χρειάζεστε. Ο HP mt20 Mobile Thin
Client συνδυάζει πλούσια εμπειρία
χρήσης με εντυπωσιακή απόδοση εν
κινήσει. Όλα αυτά χωρίς
συμβιβασμούς στην αξιοπιστία ή την
ασφάλεια.

Ζήστε την εμπειρία

● Ο HP mt20 Mobile Thin Client προσφέρει πλούσια, καθηλωτική εμπειρία χρήστη με οθόνη 35,56 cm (14"), πληκτρολόγιο
πλήρους μεγέθους, ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο και κάμερα web υψηλής ευκρίνειας 720p 1 για βέλτιστη συνεργασία
εν κινήσει.

Ισχυρή απόδοση εν κινήσει.

● Ασχοληθείτε άμεσα με τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες με τον HP mt20 Mobile Thin Client. Ο HP mt20, ένας λεπτός και
ελαφρύς φορητός υπολογιστής, παρέχει ευέλικτη συνδεσιμότητα, εκτεταμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας2 και το πρώτο
λειτουργικό σύστημα της HP που βασίζεται σε Linux® σε έναν mobile thin client.

Ανθεκτική σχεδίαση για τις δύσκολες συνθήκες της επαγγελματικής ζωής

● Ο HP mt20 Mobile Thin Client κατασκευάστηκε ώστε να είναι ανθεκτικός στις αντίξοες συνθήκες των μετακινούμενων
επαγγελματιών, με βάση πληκτρολογίου από ενισχυμένο αλουμίνιο, εγγύηση 1 έτους και ισχυρή αξιοπιστία ώστε να
ανταπεξέρχεται στις δοκιμές MIL-STD 810 G3.
● Ενισχύστε την παραγωγικότητα της ομάδας σας με τα οικεία προγράμματα και πόρους των Windows 10 IoT Enterprise4 – όλα
πλήρως ενσωματωμένα σε έναν ελαφρύ, mobile thin client, έτοιμο για χρήση cloud, με οθόνη HD 35,56 cm (14") 5.
● Η απομακρυσμένη εργασία χωρίς τοπικά δεδομένα συνεπάγεται την απουσία κινδύνων έκθεσης σε επισφαλείς τοποθεσίες.
Επιπλέον, τα Windows με φίλτρο εγγραφής παρέχουν προστασία από μη εξουσιοδοτημένες ενημερώσεις και ιούς.
● Εξασφαλίστε επιτυχείς υλοποιήσεις και βέλτιστη εμπειρία χρήστη με το ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης της HP που
περιλαμβάνει τα HP Device Manager, HP Velocity και HP Easy Shell6.
● Προσαρμοστείτε εύκολα σε οποιοδήποτε οικοσύστημα με έναν mobile thin client έτοιμο για βελτιστοποίηση VDI, εγκατάσταση
λογισμικού, περιφερειακές συσκευές/εκτύπωση και πολλά άλλα.
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HP mt20 Mobile Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise για Thin Client1
HP ThinPro με Smart Zero Core

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11 (μοντέλα με Windows); Mozilla Firefox (μοντέλα με HP ThinPro)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2,3

Intel® Celeron® 3865U με γραφικά Intel HD (1,8 GHz, 2 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2133 MT/s

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 128 GB, Μονάδα στερεάς κατάστασης M.25

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD7

Οθόνη

3,10

Επικοινωνίες

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο σε μικροατυχήματα με υγρά πληκτρολόγιο HP Premium
ClickPad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, υποστήριξη κύλισης 2 κατευθύνσεων, λειτουργία πατημάτων και κινήσεων ενεργοποιημένη από
προεπιλογή, κύλιση με δύο δάχτυλα, ζουμ με δύο δάχτυλα (τσίμπημα)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.0 φόρτισης; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 1,64 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W; τροφοδοτικό AC 45 W 2 ακίδων (μόνο για Ιαπωνία); έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W20

Αντιθαμβωτική οθόνη HD 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.366 x 768)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold15,16
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για εξαρτήματα και εργασία (1/1/0). Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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HP mt20 Mobile Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη HP για
3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: UK703E
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HP mt20 Mobile Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Διατίθεται ξεχωριστά.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη
λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.
3 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα
αποτελέσματα τους δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για τις βλάβες που προκύπτουν στις συνθήκες των δοκιμών MIL-STD και τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα,
απαιτείται το προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
4 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση
του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Δείτε: http://www.windows.com.
5 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
6 Το HP Easy Shell διατίθεται μόνο στους HP Thin Client με λειτουργικό σύστημα Windows.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση
του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Δείτε: http://www.windows.com
2 Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης της μπαταρίας, οι επεξεργαστές λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες. Η τεχνολογία πολλαπλών
πυρήνων βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι χρήστες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού
διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
4 Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες
μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
5 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη.
6 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN
δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσωρινές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Η κάμερα web περιλαμβάνεται σε επιλεγμένα μοντέλα.
9 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
10 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
11 Το HP Easy Shell διατίθεται στους HP Thin Client με λειτουργικό σύστημα Windows.
12 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
10 Ο όρος "Gigabit Ethernet" υποδηλώνει συμβατότητα με το πρότυπο 802.3ab της IEEE για Gigabit Ethernet, και δεν υπονοεί πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 1 Gb/δευτ. Για μετάδοση υψηλής ταχύτητας απαιτείται
σύνδεση σε διακομιστή Gigabit Ethernet και υποδομή δικτύου.
14 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη
λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.
15 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
16 οι διαμορφώσεις του HP mt20 Mobile Thin Client με πιστοποίηση ENERGY STAR αναφέρονται ως HP mt20 Mobile Thin Client ENERGY STAR στις τοποθεσίες web της HP και στην τοποθεσία www.energystar.gov. Οι
διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® αναφέρονται στις τοποθεσίες web της HP και στην τοποθεσία http://www.energystar.gov.
17 Η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.
18 Τα τροφοδοτικά επιλέγονται ανάλογα με τις διαμορφώσεις σας.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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