גיליון נתונים

מחשב נייד HP mt20 Thin Client
עשיר במאפיינים .מכוון לתמורה.
סוף סוף מאפייני המחשב הנייד הדרושים לך
במחשב ה thin client-בעלות-התועלת
שאתה צריךHP mt20 Mobile Thin Client .
משלב חוויית משתמש עשירה עם ביצועים
מרשימים בדרכים .כל זאת מבלי להתפשר על
מהימנות או אבטחה.

תן לעצמך להתמכר

●  HP mt20 Mobile Thin Clientמספק חוויית משתמש עשירה וממכרת עם תצוגה בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון ,מקלדת בגודל מלא,
רמקולים ומיקרופון מובנים ,ומצלמת אינטרנט של  720pבחדות גבוהה 1עבור עבודה משותפת ניידת מיטבית.

ביצועים רבי-עוצמה בדרכים.

● דאג לעסקים במהירות באמצעות HP mt20 Mobile Thin Client. HP mt20ארוז בתוך מחשב נייד דק וקל ,מציע קישוריות גמישה ,חיי סוללה ארוכים
יותר ,2ואת מערכת ההפעלה הראשונה של  HPהמבוססת על ® Linuxבמחשב  Thin Clientנייד.

תוכנן לעמוד בדרישות התובעניות של החיים המקצועיים

●  HP mt20 Mobile Thin Clientתוכנן לעמוד בדרישות התובעניות של אנשי המקצוע בדרכים ,עם משטח מקלדת מאלומיניום מחוזק ,אחריות לשנה
אחת ומהימנות חזקה שתוכננה לעבור את בדיקות .3MIL-STD 810G
●
●
●
●

הגבר את הפרודוקטיביות של הצוות שלך עם התוכניות והמשאבים המוכרים של  – 4Windows 10 IoT Enterpriseאשר משולבים במלואם במחשב
 thin clientנייד וקל המוכן לעבודה בענן עם מסך  HDבגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון.5
עבודה מרחוק ללא הנתונים המקומיים פירושה שאין כל איום של חשיפה ליציאות שלא מכוסות באחריות ,ובנוסף  Windowsעם מסנן כתיבה מגן
מפני עדכונים לא מאושרים ווירוסים.
הבטח פריסות מוצלחות וספק חוויות משתמש מיטביות עם תוכנת ניהול משולבת של  HPאשר כוללת את  HP Velocity ,HP Device ManagerוHP-
.6Easy Shell
התאם את עצמך בקלות לכל מערכת משולבת עם  thin clientנייד שמוכן למיטוב  ,VDIהתקנת תוכנה ,ציוד היקפי/הדפסה ועוד.

גיליון נתונים

מחשב נייד  HP mt20 Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה
דפדפן

 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים
 HP ThinProעם Smart Zero Core

1

) Internet Explorer 11בדגמים עם ) Windows); Mozilla Firefoxבדגמים עם (HP ThinPro

מעבדים זמינים

2,3

זיכרון מרבי

אחסון פנימי

מעבד  Intel® Celeron® 3865uעם כרטיס גרפי  2 ,1.8 GHz) Intel HD Graphicsליבות(

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל  16ג'יגהבייט 4
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2133 MT/s

עד 128 GB, M.2 SSD5

כרטיס גרפי זמין

כרטיס Intel® HD Graphics7

תקשורת

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

תצוגה

התקן קלט

3,10צג  HDבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק )(768 x 1366

מקלדת  ,HP Premiumעמידות בפני התזות קלות
משטח לחיצה עם לחצן הפעלה/כיבוי ,תומך בגלילה דו-כיוונית ,בהקשות ומחוות המופעלות כברירת מחדל ,בגלילה בשתי אצבעות ,בביצוע זום בשתי אצבעות )צביטה(

יציאות ומחברים

יציאת  USB 2.0לטעינה; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת

משקל

משקל התחלתי של  1.64ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

ממדים

מתח

 2.03 x 23.9 x 34.32ס"מ

מתאם  ACחכם של  45ואט; מתאם  ACשל  45וואט עם  2פינים )יפן בלבד(; מתאם  ACחכם של  65ואט

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות מאושרות על-ידי ® ENERGY STARובעלות דירוג  EPEAT® Goldזמינות

15,16

אחריות

אחריות מוגבלת לשנה אחת על חלקים ועבודה ) .(1/1/0בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

20
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מחשב נייד HP mt20 Thin Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת חומרה של  HPבאתר
הלקוח ביום העבודה הבא למשך
 3שנים למחשבים ניידים
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מחשב נייד HP mt20 Thin Client
הערות שוליים להעברת הודעות

 1לרכישה בנפרד.
 2משך חיי הסוללה ב Windows 10 MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת
באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 3בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם בתנאי בדיקת  MIL STDונזק מקרי
מחייבים חבילת טיפול .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 4לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .ייתכן שיחולו
דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.windows.com
] [5דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 HP Easy Shell 6זמין רק ב HP Thin Clients-עם מערכת ההפעלה .Windows

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .ייתכן שיחולו
דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת http://www.windows.com
 2מהירות מעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה .ליבות מרובות משפרות את הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל המשתמשים או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה
זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
] [3דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 4מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי ,מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של  HPכדי להבטיח תאימות .אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות ,המערכת תפעל במהירות הזיכרון הנמוכה יותר.
 5עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט .טרהבייט = טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר.
] [6נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי
הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 8מצלמת אינטרנט כלולה בדגמים נבחרים.
] [9נדרשת גישה לאינטרנט.
 10הרזולוציות תלויות ביכולת הצג ,ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 HP Easy Shell 11זמין ב HP Thin Clients-עם מערכת ההפעלה .Windows
] [12כבל  HDMIנמכר בנפרד.
 13המונח ” ""Gigabit Ethernetמציין תאימות לתקן  IEEE 802.3abעבור  ,Gigabit Ethernetואינו מורה על מהירות הפעלה של  1ג'יגהבייט לשנייה בפועל .לשידור במהירות גבוהה ,דרושים חיבור לשרת  Gigabit Ethernetותשתית רשת.
 14משך חיי הסוללה ב Windows 10 MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן
טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 15בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 16התצורות של  HP mt20 Mobile Thin Clientהמאושרות עבור  ENERGY STARמופיעות כ HP mt20 Mobile Thin Client ENERGY STAR-באתרי האינטרנט של  HPוב .www.energystar.gov-התצורות המאושרות עבור ® ENERGY STARמופיעות
באתרי האינטרנט של  HPוב.http://www.energystar.gov-
 17הסוללה אינה ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש.
 18מתאמי מתח נבחרים בהתאם לתצורות שלך.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/thinclients

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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