Φύλλο δεδομένων

HP mt43 Mobile Thin Client
Ο πιο λεπτός και ελαφρύς Mobile Thin Client που κυκλοφόρησε ποτέ
Ο HP mt43 Mobile Thin Client παρέχει
εξαιρετική σχεδίαση και εντυπωσιακή
απόδοση σε μια κομψή και ανθεκτική
συσκευή. Έτσι οι πιο σημαντικές
εργασίες σας γίνονται με στυλ.

Σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα

● Ο HP mt43 Mobile Thin Client έχει κατασκευαστεί με υλικά κορυφαίας ποιότητας για λεπτή, ελαφριά και ξεχωριστή αίσθηση και
εμφάνιση. Απολαύστε μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη με το οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο, το μεγάλου μεγέθους γυάλινο
touchpad και εξειδικευμένο ήχο από την Bang & Olufsen.

Σχεδίαση για ισχυρή και αξιόπιστη απόδοση.

● Είτε στο γραφείο σας είτε εν κινήσει, ο HP mt43 Mobile Thin Client προσφέρει κορυφαία αξιοπιστία, ξεχωριστή επεξεργαστική
ισχύ και ευελιξία στη συνδεσιμότητα για μέγιστη παραγωγικότητα.

Ανθεκτική σχεδίαση για τις δύσκολες συνθήκες της επαγγελματικής ζωής

● Ο HP mt43 Mobile Thin Client έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις πιο σημαντικές εργασίες με στιβαρή ανθεκτικότητα για
τους επαγγελματίες εν κινήσει. Μείνετε ήσυχοι χάρη στη βάση πληκτρολογίου με ενισχυμένο αλουμίνιο, την εγγύηση 1 έτους
και τις δοκιμές MIL-STD 810G1.

Χαρακτηριστικά::

● Βελτιώστε την απόδοση ενσύρματης σύνδεσης και δικτύου Wi-Fi καθώς και την εμπειρία τελικού χρήστη με το λογισμικό HP
Velocity, το οποίο βελτιστοποιεί την κυκλοφορία του δικτύου για απομακρυσμένους επιτραπέζιους υπολογιστές και ροή από
απομακρυσμένες εφαρμογές.
● Διατηρήστε ασφαλή τα δεδομένα σας, κρατώντας τα εκτός της τοπικής συσκευής και αποκτήστε πρόσθετη προστασία από το
chipset TPM και τα Windows με φίλτρο εγγραφής που προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένες ενημερώσεις και ιούς.
● Κάντε εύκολη την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη συντήρηση της εγκατεστημένης βάσης επί τόπου ή απομακρυσμένα με το
HP Device Manager, ένα εργαλείο λογισμικού διαθέσιμο αποκλειστικά για τους HP Thin Client.
● Προσαρμόστε ένα έξυπνο περιβάλλον εργασίας κι ένα επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και μεγιστοποιήστε
την υποδομή cloud, το VDI και τα περιβάλλοντα kiosk με το λογισμικό HP Easy Shell2 που έχει σχεδιαστεί για βελτιστοποίηση
της εμπειρίας χρήστη των Windows Embedded.
● Νιώστε άνετα και διευκολύνετε το τμήμα ΙΤ με τα Windows 10 IoT Enterprise για Thin Client3 που υποστηρίζουν το Microsoft
Office 3654 για αδιάλειπτη πρόσβαση σε αρχεία από οπουδήποτε και συμβατότητα προγραμμάτων οδήγησης των
περιφερειακών συσκευών που χρησιμοποιείτε καθημερινά.
● Συνεργαστείτε εύκολα με ενσωματωμένα GbE και Wi-Fi4,5 καθώς και διευρυμένη υποστήριξη ενοποιημένων επικοινωνιών για
το Skype for Business®. Εξασφαλίστε κρυστάλλινο ήχο και εικόνα με κάμερα web, ήχο από την Bang & Olufsen, καθώς και
ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας.
● Εργαστείτε χωρίς καμία ανησυχία με έναν thin client που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των δοκιμών
MIL-STD-810G1 και διαθέτει αδιάβροχο πληκτρολόγιο.
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HP mt43 Mobile Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise για Thin Client1

Πρόγραμμα περιήγησης

Internet Explorer 11

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

AMD A8 PRO-9600B APU με γραφικά Radeon™ R5 (2,4 GHz, έως 3,3 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.866 MT/s

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 128 GB, Μονάδα στερεάς κατάστασης M.22

Διαθέσιμα γραφικά

AMD Radeon™ R5

Οθόνη

8

Επικοινωνίες

Broadcom 5762 GbE5

Πρωτόκολλα

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)

Συσκευή εισόδου

Προαιρετικά οπισθοφωτιζόμενο προηγμένο πληκτρολόγιο HP δύο σημείων, αδιάβροχο σε μικροατυχήματα με υγρά, με δίοδο αποστράγγισης
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά επιλογής και joystick

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.1 (1 φόρτισης); 1 VGA

Διαστάσεις

338 x 226 x 18,9 mm
(Το ύψος διαφέρει ανάλογα με το σημείο από το οποίο γίνεται η μέτρηση)

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,58 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W (εξωτερικό), έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W (εξωτερικό), τροφοδοτικό AC 45 W 2 ακίδων (εξωτερικό)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο13

Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη eDP SVA FHD 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT® Gold12
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για εξαρτήματα και εργασία (1/1/0). Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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HP mt43 Mobile Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη HP για
3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: UK703E
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HP mt43 Mobile Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα
αποτελέσματα τους δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για τις βλάβες που προκύπτουν στις συνθήκες των δοκιμών MIL-STD και τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα,
απαιτείται το προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
2 Το HP Easy Shell διατίθεται επί του παρόντος στους HP Thin Client με λειτουργικό σύστημα Windows Embedded.
3 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση
του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Δείτε: http://www.windows.com.
4 Διατίθενται ξεχωριστά.
5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
Η ονομασία ENERGY STAR® και το λογότυπο ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση
του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Δείτε: http://www.windows.com
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει
την ταχύτητα του ρολογιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 5 Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης της μπαταρίας, οι επεξεργαστές λειτουργούν σε χαμηλότερες
ταχύτητες.
3 Βελτιωμένη απόδοση του συστήματος όταν προστίθεται μνήμη σε ζεύγη (δύο καναλιών). Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της
HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
4 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη.
5 Ο όρος "Gigabit Ethernet" υποδηλώνει συμβατότητα με το πρότυπο 802.3ab της IEEE για Gigabit Ethernet, και δεν υπονοεί πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 1 Gb/δευτ. Για μετάδοση υψηλής ταχύτητας απαιτείται
σύνδεση σε διακομιστή Gigabit Ethernet και υποδομή δικτύου.
6 Η λειτουργία WLAN είναι προαιρετική. Για όλες τις ασύρματες συνδέσεις 802.11, απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που δεν περιλαμβάνονται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων
ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
7 Το WWAN είναι προαιρετικό και απαιτεί σύμβαση υπηρεσιών η οποία διατίθεται ξεχωριστά. Για πληροφορίες για την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών. Οι
ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
8 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
9 Το HP Easy Shell διατίθεται επί του παρόντος σε HP Thin Client με λειτουργικό σύστημα Windows Embedded.
10 Αυτό το προϊόν διατίθεται με το TPM 1.2 και επιλογή αναβάθμισης σε TPM 2.0. Το βοηθητικό πρόγραμμα αναβάθμισης είναι διαθέσιμο μέσω της Υποστήριξης πελατών της HP.
11 Η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.
12 Οι διαμορφώσεις του HP mt43 Mobile Thin Client με πιστοποίηση ENERGY STAR αναφέρονται ως HP mt43 Mobile Thin Client ENERGY STAR στις τοποθεσίες web της HP και στην τοποθεσία www.energystar.gov. Η
κατάσταση EPEAT που αναφέρεται παραπάνω ισχύει για τις ΗΠΑ. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για την κατάσταση πιστοποίησης ανά χώρα, δείτε: www.epeat.net. Για πληροφορίες πρόσβασης
σχετικά με τα προϊόντα HP, επισκεφθείτε: http://www.hp.com/accessibility.
13 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν
χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις περιορισμένης εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του
και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum. Η ονομασία
ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι
εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.
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