Veri sayfası

HP mt20 Mobil İnce İstemci
Zengin özellikler. Değer odaklı.
Nihayet, ihtiyacınız olan uygun
maliyetli ince istemciyle istediğiniz
dizüstü bilgisayar özellikleri. HP mt20
Mobil İnce İstemci, zengin bir kullanıcı
deneyimiyle hareket halinde etkileyici
performansı bir araya getirir. Hem de
taviz vermeyen güvenilirlik ve
güvenlikle.

Kendinizi Verin

● HP mt20 Mobil İnce İstemci; 35,56 cm (14") diyagonal ekrana, tam boyutlu klavyeye, dahili hoparlör ve mikrofona ve üstün
işbirliği sağlayan 720p yüksek çözünürlüklü bir web kamerasına1 sahip zengin ve sürükleyici bir deneyim sunar.

Hareket halindeyken güçlü performans.

● HP mt20 Mobil İnce İstemci sayesinde işlerinizi hızla halledin. İnce, hafif bir dizüstü bilgisayar olan HP mt20, bir mobil istemci
içinde esnek bağlanabilirlik özellikleri, daha uzun bir pil ömrü2 ve HP'nin ilk Linux® tabanlı işletim sistemini sunar.

Profesyonel hayatın zorluklarını aşmak için geliştirildi

● MIL-STD 810G testlerini3 geçecek şekilde tasarlanan alüminyum klavye ve 1 yıllık garantiyle güvenilir HP mt20 Mobil İnce İstemci,
hareket halindeki profesyonellerin karşılaştığı zorluklara dayanmak üzere tasarlanmıştır.
● Tümü 35,56 cm (14") diyagonal HD ekrana5 sahip buluta hazır ve hafif bir mobil istemciye tümleşik olan aşina olduğunuz
Windows 10 IoT Enterprise4 programları ve kaynaklarıyla ekibinizin üretkenliğini artırın.
● Yerel veriler olmadan uzaktan çalışmak güvensiz çıkışlara maruz kalma tehdidi olmaması anlamına gelir, ayrıca Yazma Filtreli
Windows yetkisiz güncelleştirmelere ve virüslere karşı koruma sağlar.
● HP Device Manager, HP Velocity ve HP Easy Shell6 gibi tümleşik HP yönetim yazılımlarıyla başarılı dağıtımlar yapın ve optimum
kullanıcı deneyimleri sunun.
● VDI optimizasyonu, yazılım kurulumu, çevre birimle baskıya ve daha fazlasına hazır bir mobil ince istemci sayesinde istediğiniz
ekosisteme kolayca uyum sağlayın.
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HP mt20 Mobil İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise1
Smart Zero Core ile HP ThinPro

Tarayıcı

Internet Explorer 11 (Windows yüklü modeller); Mozilla Firefox (HP ThinPro yüklü modeller)

Kullanılabilir İşlemciler2,3

Intel® Celeron® 3865u ile Intel HD Grafik Kartı (1,8 GHz, 2 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Standart bellek notu: En fazla 2133 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Dahili depolama

En fazla 128 GB, M.2 SSD5

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Intel® HD Graphics7
Ekran

3,10

İletişim

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet18

35,56 cm (14 inç) diyagonal boyutlu, HD yansımasız arkadan aydınlatmalı LED (1366 x 768)

Giriş cihazı

Küçük sıvı dökülmelerine dayanıklı HP Premium Klavye
Açma/Kapatma düğmeli Tıklama Paneli, varsayılan olarak etkin 2 yönlü kaydırma, dokunma ve hareketleri, iki parmakla kaydırmayı ve yakınlaştırmayı
(sıkıştırma) destekler

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 2.0 şarj; 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Boyutlar

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

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,64 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü; 45 W 2 uçlu AC adaptörü (yalnızca Japonya); 65 W Akıllı AC adaptörü20

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur15,16

Garanti

1 yıllık sınırlı parça, işçilik (1/1/0) garantisi. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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HP mt20 Mobil İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3 yıllık Dizüstü
Bilgisayarlar için Sonraki İş
Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde Donanım Desteği alın.
Ürün numarası: UK703E
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HP mt20 Mobil İnce İstemci
Mesaj Altbilgileri
Ayrı olarak satılır.
Windows 10 MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin
zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz www.bapco.com.
3 MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki
performansın garantisi değildir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar ve kaza sonucu gerçekleşen hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması gerekir.
4 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com.
5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
6 HP Easy Shell yalnızca Windows Embedded işletim sistemine sahip HP İnce İstemcilerde sunulmaktadır.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com
2 İşlemci hızı maksimum performans modunu gösterir; işlemciler, pil optimizasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır. Çok Çekirdek teknolojisi belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu
teknolojinin kullanımından bazı kullanıcılar veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in
numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
4 Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardı olmayan nitelikleri nedeniyle uyumluluk elde etmek için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Farklı hızlarda bellek ünitelerini birlikte kullanırsanız, sistem daha
düşük bellek hızında performans gösterir.
5 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır.
6 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler, taslak
belirtimlerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 Web kamerası belirli modellerde bulunur.
9 Internet erişimi gereklidir.
10 Çözünürlükler, monitörün özelliklerine ve çözünürlük ve renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
11 HP Easy Shell Windows işletim sistemine sahip HP İnce İstemcilerde sunulmaktadır.
12 HDMI kablosu ayrı olarak satılır.
13 "Gigabit Ethernet" terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standart 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/s'lik gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda iletim için, bir Gigabit Ethernet sunucusuna ve ağ
altyapısına bağlantı gerekir.
14 Windows 10 MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin
zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz www.bapco.com.
15 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
16 ENERGY STAR onaylı HP mt20 Mobil İnce İstemci yapılandırmaları HP web sitelerinde ve www.energystar.gov adresinde HP mt20 Mobil İnce İstemci ENERGY STAR olarak belirtilmiştir. ENERGY STAR® onaylı
yapılandırmalar HP web sitelerinde ve http://www.energystar.gov adresinde belirtilmiştir.
17 Pil kullanıcı tarafından değiştirilemez.
18 Güç adaptörleri yapılandırmanıza göre seçilir.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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