Taulukot

HP mt20 Mobile Thin Client
Kattavin ominaisuuksin varustettu. Tuo lisäarvoa.
Viimeinkin haluamasi kannettavan
tietokoneen ominaisuudet
kustannustehokkaassa Thin Client
-laitteessa. The HP mt20 Mobile Thin
Client yhdistää miellyttävän
käyttökokemuksen vaikuttaviin
ominaisuuksiin, kun ollaan liikkeellä.
Kaikki tämä tinkimättä
luotettavuudesta ja tietoturvasta.

Uppoudu työskentelyyn

● HP mt20 Mobile Thin Client tarjoaa rikkaan ja mukaansatempaavan käyttökokemuksen 35,56 cm:n (14 tuuman) näytön,
täysikokoisen näppäimistön, sisäisten kaiuttimien ja mikrofonin sekä 720p-teräväpiirtoverkkokameran1 ansiosta, joten yhteistyö
onnistuu myös tien päällä.

Tehokasta suorituskykyä tien päällä.

● Pidä liiketoiminta vauhdissa tien päällä HP mt20 Mobile Thin Clientin avulla. Ohuen ja kevyen kannettavan tietokoneen kuoriin
pakattu HP mt20 tarjoaa monipuoliset yhteydet, pitkän akunkeston2 ja HP:n ensimmäisen Linux®-pohjaisen käyttöjärjestelmän
kannettavassa Thin Client -laitteessa.

Tehty kestämään työelämän rasitukset

● HP mt20 Mobile Thin Client on suunniteltu kestämään liikkuvan työn rasitukset. Siinä on alumiinivahvistettu näppäintaso ja 1
vuoden takuu. Luotettavuudesta kertoo MIL-STD 810 G -testauksen läpäiseminen3.
● Paranna tiimisi tuottavuutta tuttujen Windows 10 IoT Enterprise4 -ohjelmien ja resurssien avulla – täysin integroitu
pilvipalveluvalmiiseen, kevyeen ja kannettavaan Thin Client -laitteeseen, jossa on 35,56 cm:n (14 tuuman) teräväpiirtonäyttö 5.
● Työskentely etäyhteyden kautta ilman paikallisia tietoja merkitsee, että uhille ei voi altistua. Windows Write Filter suojaa
luvattomilta päivityksiltä ja viruksilta.
● Varmista onnistuneet käyttöönotot ja tuota ihanteellisia käyttökokemuksia sisäisen HP-hallintaohjelmiston avulla: HP Device
Manager, HP Velocity ja HP Easy Shell 6.
● Sopeudu helposti mihin tahansa ekosysteemiin kannettavalla Thin Client -ratkaisulla, joka on valmis esimerkiksi VDI-optimointia,
ohjelmistoasennusta, oheislaitteita ja tulostusta varten.
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HP mt20 Mobile Thin Client Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients1
HP ThinPro ja Smart Zero Core

Selain

Internet Explorer 11 (mallit, joissa Windows); Mozilla Firefox (mallit, joissa HP ThinPro)

Saatavilla olevat
suorittimet2,3

Intel® Celeron® 3865U -suoritin (1,8 GHz, 2 ydintä) ja Intel HD Graphics -näytönohjain

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt:n DDR4-2133 SDRAM 4
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s

Sisäinen tallennustila

Enintään 128 Gt, M.2 SSD5

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Intel® -HD-näytönohjain7

Näyttö

3,10

Tietoliikenne

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

Syöttölaite

HP Premium -näppäimistö, kohtalainen roiskesuojaus
ClickPad virtapainikkeella, tukee 2-suuntaista vieritystä, napautukset ja eleet on asetettu käyttöön oletusarvoisesti, vieritys kahdella sormella ja
zoomaaminen kahdella sormella (nipistys)

Portit ja liittimet

1 USB 2.0 -latausportti; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä

Mitat

34,32×23,9×2,03 cm

Paino

Peruspaino 1,64 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Virtalaitteet

45 W:n Smart-verkkovirtalaite; 2-koskettiminen verkkovirtalaite (vain Japani), 45 W; 65 W:n Smart-verkkovirtalaite20

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä ja EPEAT® Gold -rekisteröityjä kokoonpanoja saatavilla15,16

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle (1/1/0). Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) heijastamaton, LED-taustavalaistu teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 3 vuoden laitteistotuki
kannettaville tietokoneille
seuraavana arkipäivänä
paikan päällä

Kolmen vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UK703E
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Viestin alaviitteet
Ostettava erikseen.
Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja
virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
3 MIL-STD-testaus on meneillään, mutta sillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa
näissä olosuhteissa. Vaurio MIL STD -testiolosuhteissa ja tapaturmainen vahinko edellyttävät valinnaista HP Accidental Damage Protection Care Pack -pakettia.
4 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.windows.com.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 HP Easy Shell on saatavilla vain HP Thin Clients -laitteille, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.windows.com.
2 Suorittimen nopeus parhaan mahdollisen suorituskyvyn tilassa; Suorittimet toimivat pienemmillä nopeuksilla, kun akun kulutus on optimoitu. Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden
suorituskykyä. Kaikki käyttäjät tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan.
Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
4 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, järjestelmä toimii hitaimman muistin
nopeudella.
5 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.
6 Langaton tukiasema ja tarvittavat internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien liityntäpisteiden käytettävyys on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa,
eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
7 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
8 Verkkokamera sisältyy tiettyihin malleihin.
9 Internet-yhteys vaaditaan.
10 Resoluutiot määräytyvät näytön ominaisuuksien, resoluutio- ja värisyvyysasetusten mukaan.
11 HP Easy Shell on saatavilla vain HP Thin Clients -laitteille, joissa on Windows-käyttöjärjestelmä.
12 HDMI-johto on hankittava erikseen.
13 "Gigabit Ethernet" tarkoittaa Gigabit Ethernetin yhdenmukaisuutta IEEE-standardin 802.3ab kanssa – ei yhden gigabitin siirtonopeutta sekunnissa. Nopeaan tiedonsiirtoon tarvitaan Gigabit Ethernet -palvelin- ja
-verkkoinfrastruktuuri.
14 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14 akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja
virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
15 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
16 ENERGY STAR -vaatimukset täyttävät HP mt20 Mobile Thin Client -kokoonpanot voi tunnistaa HP mt20 Mobile Thin Client ENERGY STAR -merkinnästä HP:n sivustoissa ja osoitteessa www.energystar.gov. ENERGY
STAR® -sertifioidut kokoonpanot on merkitty HP:n sivustoissa ja osoitteessa http://www.energystar.gov.
17 Käyttäjä ei voi vaihtaa akkua.
18 Verkkolaitteet valitaan kokoonpanon mukaan.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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