Datasheet

HP mt43 mobiele thin client
Onze dunste, lichtste mobiele thin client. Ooit
De HP mt43 mobiele thin client is een
stijlvol, robuust apparaat met een
opvallend design, dat opmerkelijke
prestaties levert. Uw belangrijke werk
wordt in stijl uitgevoerd.

Gemaakt om aandacht te trekken

● De HP mt43 mobiele thin client is gemaakt van eersteklas materialen, waardoor hij dun en licht is en een luxe uitstraling heeft.
Een backlit-toetsenbord, een groot glazen touchpad en door de experts van Bang & Olufsen afgestemde audio creëren een
uitzonderlijke gebruikservaring.

Ontworpen voor krachtige, betrouwbare prestaties.

● De HP mt43 mobiele thin client biedt toonaangevende betrouwbaarheid, uitmuntende processorkracht en flexibele
aansluitmogelijkheden, voor maximale productiviteit op kantoor én onderweg.

Geschikt voor intensief dagelijks professioneel gebruik

● De HP mt43 mobiele thin client is gebouwd om uw belangrijke werk te beschermen met een robuuste constructie voor mobiele
professionals. Een met aluminium verstevigd toetsenbord, 1 jaar garantie en MIL-STD 810G-tests1 zorgen voor een gerust
gevoel.

Pluspunten::

● Verbeter de prestaties van het vaste netwerk en het wifinetwerk en de eindgebruikerservaring dankzij HP Velocity-software, die
het netwerkverkeer voor remote desktop pc's en streaming van remote applicaties optimaliseert.
● Beveilig uw data door deze niet op het lokale apparaat te plaatsen en voeg extra bescherming toe met de TPM-chipset en
Windows met Write Filter, dat beschermt tegen ongeautoriseerde updates en virussen.
● Implementeer, beheer en onderhoud uw onsite of remote apparatuur eenvoudig met HP Device Manager, een softwaretool die
exclusief beschikbaar is voor HP thin clients.
● Creëer een intuïtieve interface en de juiste bescherming voor uw behoeften en optimaliseer uw cloudinfrastructuur, VDI en
kioskomgevingen met HP Easy Shell software2, dat zorgt voor een perfecte Windows Embedded-gebruikerservaring.
● U voelt zich thuis en maakt het uw IT-beheerder gemakkelijker met Windows 10 IoT Enterprise voor thin clients3, dat Microsoft
Office 3654 ondersteunt, voor naadloze bestandstoegang en drivers die compatibel zijn met uw randapparaten.
● Werk gemakkelijk samen met geïntegreerde GbE en Wi-Fi4,5 en uitgebreide unified communications-ondersteuning voor Skype
voor Bedrijven®. Geniet van kristalhelder geluid en scherpe video met de webcam, audio van Bang & Olufsen en twee digitale
microfoons.
● Werk zorgeloos met een thin client die de MIL-STD-810G-tests doorstaat1 en voorzien is van een morsbestendig toetsenbord.
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HP mt43 mobiele thin client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 IoT Enterprise voor Thin Clients1

Browser

Internet Explorer 11

Beschikbare processors2

AMD A8 PRO-9600B APU met Radeon™ R5 Graphics (2,4 tot 3,3 GHz, 2 MB cache, 4 cores)

Maximum geheugen

Tot 8-GB DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec

Interne opslag

Tot 128 GB, M.2 SSD2

Beschikbare grafische
oplossingen

AMD Radeon™ R5

Scherm

8

Communicatie

Broadcom 5762 GbE5

Protocollen

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Protocollen zijn afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem)

Invoerapparaat

Geavanceerd morsbestendig HP toetsenbord met vochtafvoer, dual-pointsticks en optioneel backlit
Touchpad met aan-uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen, joystick

Poorten en connectoren

1 USB 3.1 (opladen); 1 VGA

Afmetingen

338 x 226 x 18,9 mm
(Hoogte is afhankelijk van het punt waar wordt gemeten)

Gewicht

Vanaf 1,58 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding

65-Watt Smart netadapter (extern); 45-Watt Smart netadapter (extern); 45-Watt 2-polige netadapter (extern)

Omgeving

Laag-halogeen13

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Gold-geregistreerd12

Garantie

1 jaar garantie op onderdelen en arbeid (1/1/0). Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

14-inch (35,56-cm) LED-backlit FHD plat eDP SVA ontspiegeld (1920 x 1080)
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HP mt43 mobiele thin client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
notebooks

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: UK703E
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Messaging, voetnoten
MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten zijn geen garantie voor
toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Voor schade onder de MIL-STD testcondities en schade door ongelukken is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.
2 HP Easy Shell is momenteel beschikbaar op HP Thin Clients met een Windows Embedded besturingssysteem.
3 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
4 Moet apart worden aangeschaft.
5 Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de V.S. en andere landen.
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Technische specificaties disclaimers
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid. LET OP: Processorsnelheid geldt voor de maximum
prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
3 De systeemprestaties worden beter als geheugen in paren wordt toegevoegd (twee-kanaals). Omdat sommige geheugenmodules van andere fabrikanten niet industriestandaard zijn, raden wij HP geheugen aan om
compatibiliteit te waarborgen. Als u geheugen met verschillende snelheden combineert, werkt het systeem op de laagste snelheid.
4 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner.
5 De term 'Gigabit' Ethernet duidt op compatibiliteit met de IEEE 802.3ab standaard voor Gigabit Ethernet, maar niet op de werkelijke snelheid van 1 Gb/sec. Voor snelle overdracht is verbinding met een Gigabit
Ethernet-server en netwerkinfrastructuur vereist.
6 WLAN is een optioneel kenmerk. Voor 802.11 wireless zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
7 WWAN is optioneel, voor het gebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindingssnelheden kunnen
variëren naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
8 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
9 HP Easy Shell is momenteel beschikbaar op HP Thin Clients met een Windows Embedded besturingssysteem.
10 Dit product wordt geleverd met TPM 1.2 en een upgrade-optie naar TPM 2.0. Een upgradeprogramma is beschikbaar via HP Customer Support.
11 Batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen.
12 Configuraties van de HP mt43 mobiele thin client die ENERGY STAR-gekwalificeerd zijn, worden op HP websites en op www.energystar.gov aangeduid als HP mt43 mobiele thin client ENERGY STAR. De bovenstaande
EPEAT-status geldt voor de Amerikaanse EPEAT-registratie en varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land. Informatie over toegankelijkheid van HP producten is beschikbaar op:
http://www.hp.com/accessibility.
13 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
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Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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