גיליון נתונים

HP mt43 Mobile Thin Client
 Thin Clientהנייד הדק והקל ביותר שלנו .אי פעם
 HP mt43 Mobile Thin Clientמספק עיצוב
יוצא מן הכלל וביצועים בלתי נשכחים
בהתקן אלגנטי אך עמיד .כך שתוכל לבצע את
העבודה החשובה ביותר שלך עם סגנון.

תוכנן לסובב ראשים

●  HP mt43 Mobile Thin Clientמעוצב עם חומרים מעולים כדי לספק מראה ותחושה דקים ,קלים ומובחרים .קבל חוויית משתמש יוצאת דופן עם
מקלדת עם תאורה אחורית ,לוח מגע מזכוכית בפורמט גדול וכוונון שמע ברמה גבוהה מבית .Bang & Olufsen

תוכנן לספק ביצועים רבי עוצמה ומהימנים.

● בין אם במשרד או בדרכים HP mt43 Mobile Thin Client ,מציע את המהימנות הטובה ביותר בתעשייה ,כוח עיבוד מעולה וקישוריות גמישה לקבלת
הפרודוקטיביות המרבית.

תוכנן לעמוד בדרישות התובעניות של החיים המקצועיים

●  HP mt43 Mobile Thin Clientתוכנן להגן על העבודה החשובה ביותר שלך עם עמידות חזקה עבור איש המקצוע הנייד .קבל שקט נפשי עם משטח
מקלדת מאלומיניום מחוזק ,אחריות לשנה אחת שעמדה בבדיקות .1MIL-STD 810G

כולל::
●
●
●
●
●
●
●

שפר את ביצועי הרשת הקווית ורשת ה Wi-Fi-ואת חוויית משתמש הקצה עם תוכנת  ,HP Velocityאשר ממטבת את תעבורת הרשת עבור מחשבים
שולחניים מרוחקים ואת ההזרמה של אפליקציות מרוחקות.
עזור להבטיח את אבטחת הנתונים על-ידי הרחקתם מההתקן המקומי ,וקבל הגנה נוספת מערכת שבבי ה TPM-ומ Windows-עם מסנן כתיבה להגנה
מפני עדכונים לא מאושרים ווירוסים.
קבל פריסה ,ניהול ותחזוקה קלים עבור בסיס ההתקנות המקומי או המרוחק בעזרת  ,HP Device Managerכלי תוכנה הזמין באופן בלעדי עבור
מחשבי .HP Thin Client
התאם אישית ממשק אינטואיטיבי ורמת הגנה כך שיתאימו לצורכיך ,והגדל את תשתית הענן ,ה VDI-וסביבות הקיוסק באמצעות תוכנת HP Easy
 ,2Shellשנועדה למטב את חוויית המשתמש של .Windows Embedded
תוכל להרגיש בנוח ולהפוך את החיים לקלים יותר עבור מנהלי  ITעם  Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי  ,3Thin Clientאשר תומך
ב 4Microsoft Office 365-ומספק גישה חלקה לקבצים מכל מקום ותאימות למנהלי התקן עבור הציוד ההיקפי היומיומי שלך.
שתף פעולה בקלות עם  GbEמשולב ו 4,5Wi-Fi-ותמיכה נרחבת בתקשורת מאוחדת עבור ® .Skype for Businessקבל צליל חד וברור ווידאו עם מצלמת
אינטרנט ,שמע של  Bang & Olufsonושני מיקרופונים דיגיטליים.
עבוד ללא חשש עם  thin clientשתוכנן לעבור את בדיקות  1MIL-STD-810Gוכולל מקלדת עמידה בפני התזות קלות.
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 HP mt43 Mobile Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

דפדפן

מעבדים זמינים

2

זיכרון מרבי

אחסון פנימי

 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים

1

Internet Explorer 11

מעבד  AMD A8 PRO-9600B APUעם כרטיס גרפי  2.4 GHZ) Radeon™ R5עד  ,GHZ 3.3מטמון  2מגהבייט 2 ,ליבות(
עד  8ג'יגהבייט DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1,866 MT/s
עד 128 GB, M.2 SSD2

כרטיס גרפי זמין

AMD Radeon™ R5

תקשורת

Broadcom 5762 GbE5

תצוגה

8מסך  eDP SVAדק בגודל  35.56ס"מ ) ("14עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק )(1,920 x 1,080

פרוטוקולים

VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX ;Microsoft RDP
)הפרוטוקולים תלויים במערכת ההפעלה שהותקנה(

יציאות ומחברים

יציאת ) USB 3.1לטעינה(; יציאת VGA

משקל

משקל התחלתי של  1.58ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

סביבתי

דל בהלוגן

אחריות

אחריות מוגבלת לשנה אחת על חלקים ועבודה ) .(1/1/0בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

התקן קלט

ממדים

מתח

מקלדת  HP Advancedעם שני התקני הצבעה ,עמידות בפני התזות קטנות עם מאפיין ניקוז ותאורה אחורית אופציונלית
לוח מגע עם לחצן כיבוי/הפעלה ,גלילה דו-כיוונית ,מחוות ,שני לחצני בחירה ,מוט פיקוד;
 18.9 x 226 x 338מ"מ
)הגובה משתמש בהתאם למדידה(

מתאם  ACחכם של  65וואט )חיצוני(; מתאם  ACחכם של  45וואט )חיצוני(; מתאם  ACבעל  2פינים של  45וואט )חיצוני(
13

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל דירוג EPEAT® Gold12
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HP mt43 Mobile Thin Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת חומרה של  HPבאתר
הלקוח ביום העבודה הבא למשך
 3שנים למחשבים ניידים
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HP mt43 Mobile Thin Client
הערות שוליים להעברת הודעות

] [1בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם בתנאי בדיקת  MIL STDונזק
מקרי מחייבים חבילת טיפול .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 HP Easy Shell 2זמין כעת ב HP Thin Clients-עם מערכת ההפעלה המשובצת של .Windows
 3לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .ייתכן שיחולו
דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.windows.com
 4לרכישה בנפרד.
] [5דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
® ENERGY STARוהסמל של ® ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה ) (EPAבארה"ב Microsoft .ו Windows-הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של  Microsoft Corporationבארה"ב
ובמדינות/אזורים אחרים.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .ייתכן שיחולו
דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת http://www.windows.com
 Multicore 2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  AMDאינו מדד של מהירות השעון .הערה :מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה.
 3ביצועי מערכת משופרים כאשר הזיכרון מתווסף בצמדים )דו-ערוצי( .מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי ,מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של  HPכדי להבטיח תאימות .אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות,
המערכת תפעל במהירות הזיכרון הנמוכה יותר.
 4עבור כונני אחסון 1 ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר.
 5המונח ” ""Gigabit Ethernetמציין תאימות לתקן  IEEE 802.3abעבור  ,Gigabit Ethernetואינו מורה על מהירות הפעלה של  1ג'יגהבייט לשנייה בפועל .לשידור במהירות גבוהה ,דרושים חיבור לשרת  Gigabit Ethernetותשתית רשת.
 WLAN 6הוא מאפיין אופציונלי .כל רשתות ה -802.11האלחוטיות מצריכות נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.
 7חיבור  WWANהוא מאפיין אופציונלי והשימוש בו מחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת LTE
מדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
] [8דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 HP Easy Shell 9זמין כעת ב HP Thin Clients-עם מערכת ההפעלה .Windows Embedded
 10מוצר זה כולל  TPM 1.2עם אפשרות לשדרג ל .TPM 2.0-תוכנית השירות לשדרוג זמינה דרך תמיכת הלקוחות של .HP
 11הסוללה אינה ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש.
 12התצורות של  HP mt43 Mobile Thin Clientשעומדות בתקן  ENERGY STARמופיעות כ HP mt43 Mobile Thin Client ENERGY STAR-באתרי האינטרנט של  HPוב .www.energystar.gov-מצב  EPEATהמופיע לעיל וחל על רישום  EPEATבארה"ב
משתנה בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .לקבלת מידע נגישות על מוצרי ,HPבקר בכתובת.http://www.hp.com/accessibility :
 13ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/thinclients

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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