Záznamový list

Tenký klient HP mt20 Mobile
Bohatý na funkcie. Orientovaný na hodnotu.
Konečne požadované funkcie
prenosného počítača v cenovo
výhodnom tenkom klientovi, ktorý
potrebujete. Tenký klient HP mt20
Mobile kombinuje bohaté
používateľské prostredie s pôsobivým
výkonom na cestách. Všetko bez
ohrozenia spoľahlivosti alebo
zabezpečenia.

Pohrúžte sa do práce

● Tenký klient HP mt20 Mobile poskytuje používateľom bohatý a pôsobivý zážitok vďaka displeju s uhlopriečkou 35,56 cm (14"),
klávesnici plnej veľkosti, integrovaným reproduktorom, mikrofónu a webovej kamere s vysokým rozlíšením 720p1 na optimálnu
mobilnú spoluprácu.

Vysoký výkon na cestách.

● Postarajte sa o podnikanie na cestách s tenkým klientom HP mt20 Mobile. Model HP mt20 je zabalený ako tenký a ľahký
prenosný počítač a ponúka flexibilné pripojenie, predĺženú výdrž batérie2 a prvý operačný systém spoločnosti HP založený na
systéme Linux® v mobilnom tenkom klientovi.

Vytvorený tak, aby zvládal nástrahy profesionálneho života

● Tenký klient HP mt20 Mobile je vytvorený tak, aby zvládal nástrahy života profesionálov na cestách, vďaka klávesnici s hliníkovou
výstužou, ročnej záruke a odolnosti navrhnutej na absolvovanie testovania podľa normy MIL-STD 810G3.
● Zvýšte produktivitu svojho tímu pomocou známych programov a zdrojov pre Windows 10 IoT Enterprise4 – všetky sú plne
integrované do ľahkého a mobilného tenkého klienta, ktorý je pripravený na cloud a má displej HD s uhlopriečkou 35,56 cm (14")5.
● Práca na diaľku bez lokálnych údajov znamená, že nehrozí riziko vystavenia údajov neoprávneným príjemcom. Systém Windows
s filtrom zapisovania navyše bráni pred neoprávnenými aktualizáciami a vírusmi.
● Zabezpečte úspešné nasadenia a poskytujte optimálne používateľské skúsenosti prostredníctvom integrovaného softvéru
spoločnosti HP na správu, ktorý obsahuje aplikácie HP Device Manager, HP Velocity a HP Easy Shell6.
● Jednoducho sa prispôsobte akémukoľvek systému vďaka mobilnému tenkému klientovi, ktorý je pripravený na optimalizáciu pre
VDI, inštaláciu softvéru, periférne zariadenia, tlač a pod.
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Tenký klient HP mt20 Mobile Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 IoT Enterprise pre tenkých klientov1
HP ThinPro s jadrom Smart Zero

Prehľadávač

Internet Explorer 11 (modely so systémom Windows); Mozilla Firefox (modely so systémom HP ThinPro)

Dostupné procesory2,3

Procesor Intel® Celeron® 3865u s grafickou kartou Intel HD (1,8 GHz, 2 jadrá)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s

Vnútorná pamäť

Maximálne 128 GB, M.2 SSD5

Dostupná grafická karta

Grafická karta Intel® HD7

Obrazovka

3,10

Možnosti komunikácie

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

Vstupná jednotka

Klávesnica HP Premium, základná odolnosť voči poliatiu
ClickPad s vypínačom, podporuje dvojsmerné posúvanie, predvolene povolené ťuknutia a gestá, posúvanie dvomi prstami a zmenu mierky dvomi prstami
(rozovretím a zovretím prstov)

Porty a konektory

1 nabíjací port USB 2.0; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 1,64 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Napájanie

45 W inteligentný sieťový napájací adaptér; 45 W sieťový napájací adaptér s dvoma kontaktmi (len Japonsko); 65 W inteligentný sieťový napájací adaptér20

Antireflexný displej s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením LED a rozlíšením HD (1366 x 768)

Zhoda s normami energetickej k dispozícii sú konfigurácie spĺňajúce požiadavky normy ENERGY STAR® a registráciu EPEAT® Gold15,16
efektívnosti
Záruka

1-ročná obmedzená záruka na súčasti a prácu (1/1/0). Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Tenký klient HP mt20 Mobile
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
3-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov
na mieste v nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.
Číslo produktu: UK703E
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Tenký klient HP mt20 Mobile
Poznámky v krátkych správach
Predáva sa samostatne.
Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení
správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
3 Testovanie MIL-STD v súčasnosti prebieha a jeho cieľom nie je preukázať splnenie požiadaviek na uzatváranie zmlúv s Ministerstvom obrany USA ani na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho
výkonu v daných podmienkach. Poškodenie v testovacích podmienkach MIL STD a neúmyselné poškodenie vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack.
4 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne
zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com.
5 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
6 Rozhranie HP Easy Shell je dostupné len na tenkých klientoch HP s operačným systémom Windows.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne
zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com.
2 Rýchlosť procesora platí pre režim maximálneho výkonu; procesory pracujú pri nižších rýchlostiach v režime s optimalizáciou batérie. Viaceré jadrá zlepšujú výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia
nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné
označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
3 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
4 Vzhľadom na neštandardný charakter niektorých pamäťových modulov od tretích strán odporúčame použiť pamäť značky HP na zaručenie kompatibility. Ak sa použijú pamäte rôznej rýchlosti, systém bude pracovať s
nižšou rýchlosťou pamäte.
5 V prípade úložného priestoru: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po sformátovaní je menšia.
6 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac
WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti
802.11ac WLAN.
7 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
8 Webová kamera je súčasťou vybraných modelov.
9 Vyžaduje sa prístup na internet.
10 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
11 Rozhranie HP Easy Shell je dostupné na tenkých klientoch HP s operačným systémom Windows.
12 Kábel HDMI sa predáva samostatne.
13 Pojem „Gigabit“ Ethernet označuje kompatibilitu s normou IEEE 802.3ab pre Gigabit Ethernet a neznamená skutočnú prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Na vysokorýchlostný prenos dát je potrebné pripojenie na server a
sieťovú infraštruktúru Gigabit Ethernet.
14 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a
nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.
15 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.
16 Konfigurácie tenkého klienta HP mt20 Mobile s certifikátom ENERGY STAR® sú na webových lokalitách spoločnosti HP a lokalite www.energystar.gov identifikované ako Tenký klient HP mt20 Mobile ENERGY STAR.
17 Batériu nemôže vymeniť používateľ.
18 Napájacie adaptéry sa dodávajú v závislosti od vybranej konfigurácie.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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