Dataark

Tynd HP mt43-mobilklient
Vores tyndeste og letteste mobilklient. Nogensinde
Den tynde HP mt43-mobilklient har et
fantastisk design og en imponerende
ydeevne i en elegant og holdbar
enhed. Så dine vigtigste
arbejdsopgaver bliver udført med stil.

Designet til at vække opsigt

● Den tynde HP mt43-mobilklient er fremstillet af de bedste materialer, der giver et tyndt, let og elegant udseende. Du får en
fantastisk brugeroplevelse med et bagbelyst tastatur, stort berøringspegefelt af glas og lydjustering foretaget af eksperter fra
Bang & Olufsen.

Udviklet til kraftfuld og driftssikker ydeevne.

● Uanset om du sidder ved skrivebordet eller er på farten, giver den tynde HP mt43-mobilklient branchens bedste driftssikkerhed,
førsteklasses processorkraft og fleksible tilslutningsmuligheder, så produktiviteten optimeres.

Bygget til at holde til det hårde professionelle liv

● Den tynde HP mt43-mobilklient er bygget til at beskytte dit vigtigste arbejde med robust holdbarhed til medarbejderen på farten.
Du kan få ro i sindet med et aluminiumsforstærket tastatur, et års garanti og MIL-STD 810G-test1.

Indeholder::

● Du får en bedre forbindelse på det kabelforbundede netværk og Wi-Fi-netværket samt en bedre oplevelse for slutbrugeren med
HP Velocity-software, som optimerer netværkstrafikken I forbindelse med fjernskriveborde og streaming af eksterne
programmer.
● Du kan styrke datasikkerheden ved at holde data væk fra den lokale enhed og får ekstra beskyttelse ved hjælp af TPM-chipsæt
og Windows med Write Filter, som beskytter mod uautoriserede opdateringer og virus.
● Det er nemt at installere, administrere og vedligeholde installationsbasen på stedet eller via fjernadgang med HP Device
Manager, der er et softwareredskab udelukkende til tynde klienter fra HP.
● Tilpas en brugervenlig grænseflade og et beskyttelsesniveau, der passer til dine behov, og maksimér din cloud-baserede
infrastruktur samt dine VDI- og kiosk-miljøer med HP Easy Shell-software2, der er designet til at optimere brugeroplevelsen med
Windows Embedded.
● Du kan føle dig hjemme og gøre livet lettere for it-administratorerne med Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter3, der
understøtter Microsoft Office 3654 og giver nem adgang til filer overalt samt driverkompatibilitet til dit tilbehør.
● Du kan nemt samarbejde med integreret GbE og Wi-Fi4,5 og udvidet understøttelse af Skype for Business® til samlet
kommunikation. Du får krystalklar lyd og video med et webkamera, lyd fra Bang & Olufson og en digital dual-array-mikrofon.
● Arbejd uden bekymringer med en tynd klient, der er designet til at bestå MIL-STD-810G-test1 og har et tastatur, der kan tåle
mindre væskespild.
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Tynd HP mt43-mobilklient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter1

Browser

Internet Explorer 11

Tilgængelige processorer2

AMD A8 PRO-9600B APU med Radeon™ R5-grafikkort (2,4 GHz, op til 3,3 GHz, 2 MB cache, 4 kerner)

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1866 MT/s

Internt storage

Op til 128 GB, M.2 SSD2

Tilgængelige grafikkort

AMD Radeon™ R5

Skærm

8

Kommunikation

Broadcom 5762 GbE5

Protokoller

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)

Inputenhed

HP Advanced-tastatur med "dual-point" kan tåle mindre væskespild og har afløb samt valgfri bagbelysning
Pegefelt med tænd/sluk-knap, tovejsrullehjul, understøttelse af håndbevægelser, to valgknapper, joystick

Porte og stik

1 USB 3.1 (opladning); 1 VGA

Mål

338 x 226 x 18,9 mm
(Højden afhænger af, hvor der måles)

Vægt

Fra 1,58 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

65-W smart vekselstrømsadapter (ekstern); 45-W smart vekselstrømsadapter (ekstern); 45-W vekselstrømsadapter med to ben (ekstern)

Miljøansvar

Lav halogen13

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT ® Gold-registreret12

Garanti

1 års begrænset garanti på reservedele med dækning af arbejdsløn (1/1/0). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Tynd, refleksfri eDP SVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt (1920 x 1080) med LED-bagbelysning
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Tynd HP mt43-mobilklient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's 3-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Notebooks

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E
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Fodnoter
MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse
under disse testforhold. I tilfælde af skader under MIL-STD-testbetingelser og hændelige skader kræves der en valgfri HP Care Pack med dækning af hændelige skader.
2 HP Easy Shell findes i øjeblikket på tynde klienter fra HP med integreret Windows-operativsystem.
3 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com.
4 Sælges separat.
5 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA eller andre lande.
1

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com
2 Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen. BEMÆRK: Processorhastighed angiver den maksimale ydeevne; processorer
kører med lavere hastigheder i batterioptimeringstilstand.
3 Forbedret systemydelse, når der tilføjes hukommelse parvis (to kanaler). Nogle hukommelsesmoduler fra tredjeparter overholder ikke branchens standarder. Derfor anbefales det at benytte HP-hukommelse af hensyn
til kompatibiliteten. Hvis du blander hukommelsesmoduler med forskellige hastigheder, vil systemet køre med den laveste hukommelseshastighed.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere.
5 Begrebet "Gigabit Ethernet” angiver kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab for Gigabit Ethernet og antyder ikke en faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Overførsel med høj hastighed kræver forbindelse til en Gigabit
Ethernet-server samt netværksinfrastruktur.
6 WLAN er en valgfri funktion. Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves til 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
7 WWAN er valgfrit og kræver et separat anskaffet abonnement. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE findes ikke til alle produkter og i alle områder.
8 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
9 HP Easy Shell findes i øjeblikket på tynde klienter fra HP med integreret Windows-operativsystem.
10 Produktet leveres med TPM 1.2 med mulighed for opgradering til TPM 2.0. Denne opgradering fås via HP's kundeservice.
11 Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren.
12 Konfigurationer af den tynde HP mt43-mobilklient med ENERGY STAR-certificering identificeres som tynd HP mt43 Mobile Thin Client ENERGY STAR på HP-websteder og på www.energystar.gov. Den ovenstående
EPEAT-status gælder for EPEAT-registrering i USA og varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Hvis du vil vide mere om udbuddet af HP-produkter, kan du gå ind på:
http://www.hp.com/accessibility.
13 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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