Datasheet

HP mt20 mobiele thin client
Veel functionaliteit. Prijsbewust.
Eindelijk de gewenste notebook
pc-functionaliteit in de
kostenefficiënte thin client die u nodig
heeft. De HP mt20 mobiele thin client
biedt veelzijdige mogelijkheden en
indrukwekkende prestaties onderweg.
Zonder concessies aan
betrouwbaarheid en beveiliging.

Ga er helemaal in op

● De HP mt20 mobiele thin client biedt een rijke gebruikservaring met een 14-inch (35,56-cm) scherm, een full-size toetsenbord,
ingebouwde luidsprekers en microfoon en een high-definition 720p webcam1 voor optimale mobiele samenwerking.

Krachtige prestaties onderweg.

● Werk ook onderweg op de HP mt20 mobiele thin client. De HP mt20 is een dunne, lichte notebook pc met flexibele
aansluitopties, een lange batterijlevensduur2 en HP's eerste Linux®-besturingssysteem op een mobiele thin client.

Geschikt voor intensief dagelijks professioneel gebruik

● De HP mt20 mobiele thin client is gemaakt voor professionals die vaak onderweg zijn, met een met aluminium verstevigd
toetsenbord, 1 jaar garantie en een robuuste betrouwbaarheid die voldoet aan de MIL-STD 810G-testnormen3.
● Maak uw team productiever met vertrouwde Windows 10 IoT Enterprise-programma's4 en tools, alles volledig geïntegreerd op
een cloud-ready, lichtgewicht mobiele thin client met een 14-inch (35,56-cm) HD-scherm5.
● Op afstand werken met lokale data elimineert het risico van ongewenste datalekken en Windows met Write Filter beschermt
tegen ongeautoriseerde updates en virussen.
● Geïntegreerde HP beheersoftware, zoals HP Device Manager, HP Velocity en HP Easy Shell6, zorgt voor geslaagde implementaties
en een optimale gebruikerservaring.
● Pas u eenvoudig aan elk ecosysteem aan met een mobiele thin client die klaar is voor VDI-optimalisatie, software-installatie,
randapparaten/printers en meer.
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HP mt20 mobiele thin client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 IoT Enterprise voor Thin Clients1
HP ThinPro met Smart Zero core

Browser

Internet Explorer 11 (modellen met Windows); Mozilla Firefox (modellen met HP ThinPro)

Beschikbare processors2,3

Intel® Celeron® 3865u met Intel HD Graphics (1,8 GHz, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Interne opslag

Tot 128 GB, M.2 SSD5

Beschikbare grafische
oplossingen

Intel® HD Graphics7

Scherm

3,10

Communicatie

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

Invoerapparaat

HP Premium toetsenbord, bestand tegen vochtspatten
ClickPad met aan-uitknop ondersteunt 2-weg scrollen en biedt standaard ondersteuning voor tikken en bewegen, scrollen met twee vingers, zoomen met
twee vingers (knijpen)

Poorten en connectoren

1 USB 2.0 opladen; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,64 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding

45-watt Smart netadapter; 45-watt 2-pins netadapter (alleen Japan); 65-watt Smart netadapter20

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Gold-geregistreerde configuraties beschikbaar15,16

Garantie

1 jaar garantie op onderdelen en arbeid (1/1/0). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

14-inch (35,56-cm) diagonaal HD ontspiegeld led-backlit (1366 x 768)
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HP mt20 mobiele thin client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
notebooks

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: UK703E
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HP mt20 mobiele thin client
Messaging, voetnoten
Wordt apart verkocht.
De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de
voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
3 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten zijn geen garantie voor
toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testomstandigheden en schade door ongelukken.
4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 HP Easy Shell is alleen beschikbaar op HP Thin Clients met een Windows besturingssysteem.
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Technische specificaties disclaimers
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com
2 Processorsnelheid geldt voor de maximum prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid. Meerdere cores verbeteren de prestaties van bepaalde softwareproducten.
Niet alle gebruikers of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en
softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
3 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
4 Omdat sommige geheugenmodules van andere fabrikanten niet industriestandaard zijn, raden wij HP geheugen aan om compatibiliteit te waarborgen. Als u geheugen met verschillende snelheden combineert, werkt
het systeem op de laagste snelheid.
5 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner.
6 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige
specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Webcam is inbegrepen bij bepaalde modellen.
9 Internettoegang vereist.
10 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
11 HP Easy Shell is beschikbaar op HP thin clients met een Windows besturingssysteem.
12 HDMI-kabel moet apart worden gekocht.
13 De term 'Gigabit' Ethernet duidt op compatibiliteit met de IEEE 802.3ab standaard voor Gigabit Ethernet, maar niet op de werkelijke snelheid van 1 Gb/sec. Voor snelle overdracht is verbinding met een Gigabit
Ethernet-server en netwerkinfrastructuur vereist.
14 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de
voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
15 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
16 Configuraties van de HP mt20 mobiele thin client die ENERGY STAR-gekwalificeerd zijn, worden op HP websites en op www.energystar.gov aangeduid als HP mt20 mobiele thin client ENERGY STAR. Op HP websites en
op http://www.energystar.gov wordt aangegeven welke configuraties ENERGY STAR ®-gekwalificeerd zijn.
17 Batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen.
18 Voedingsadapters worden gekozen afhankelijk van uw configuratie.
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Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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