Dataark

HP mt43 mobil tynnklient
Våre tynneste og letteste mobile tynneklient. Noensinne
HP mt43 mobil tynnklient tilbyr
eksepsjonell design og
bemerkelsesverdig ytelse i en elegant,
men likevel robust enhet. Slik at det
viktigste arbeidet blir gjort med stil.

Designet for å skille seg ut

● HP mt43 mobil tynnklient er laget med førsteklasses materialer for et tynt, lett og førsteklasses utseende. Få en enestående
brukeropplevelse med et bakbelyst tastatur, styreflate i glass og stort format, og lydjustering fra Bang & Olufsen.

Laget for kraftig, pålitelig ytelse.

● Uansett om du arbeider ved skrivebordet eller er på farten tilbyr HP mt43 mobil tynnklient bransjeledende pålitelighet,
førsteklasses prosessorkraft og fleksible tilkoblingsmuligheter for maksimal produktivitet.

Bygd for å tåle arbeidslivets påkjenning

● HP mt43 mobil tynnklient er bygd for å beskytte det viktigste arbeidet med robust holdbarhet for den mobile brukeren. Få
trygghet med et tastaturunderlag i forsterket aluminium, 1 års garanti og MIL-STD 810G-testing1.

Med::

● Forbedre Wi-Fi- og kablet nettverksytelse og opplevelsen til sluttbrukeren med HP Velocity-programvaren, som optimaliserer
nettverkstrafikk for eksterne stasjonære PC-er og strømming av eksterne applikasjoner.
● Hjelp med å sikre datasikkerheten ved å holde den av den lokale enheten og få ekstra beskyttelse fra TPM-brikkesett og
Windows with Write Filter, som beskytter mot uautoriserte oppdateringer og virus.
● Gjør det enkelt å distribuere, administrere og vedlikeholde installasjonsbasen lokalt eller eksternt med HP Device Manager, et
programvareverktøy som kun er tilgjengelig for HP tynnklienter.
● Tilpass et intuitivt grensesnitt og beskyttelsesnivå til dine behov, og få mest mulig ut av skyinfrastrukturen, VDI og kioskmiljøer
med HP Easy Shell-programvare2, utviklet for å optimalisere Windows Embedded-brukeropplevelsen.
● Føl deg hjemme og gjør livet enklere for IT-administratorer med Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter3, som støtter
Microsoft Office 3654 og gir sømløs filtilgang fra hvor som helst, og driverkompatibilitet for eksterne enheter du bruker daglig.
● Du kan enkelt samarbeide med integrert GbE og Wi-Fi 4,5 og utvidet enhetlig kommunikasjonsstøtte for Skype for Business®. Få
krystallklar lyd og video med et webkamera, lyd fra Bank & Olufson og en digital dual-array mikrofon.
● Arbeid uten bekymringer, med en tynnklient som er laget for å bestå MIL-STD-810G-testing1, og har et tastatur som tåler litt søl.
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Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter1

Nettleser

Internet Explorer 11

Tilgjengelige prosessorer2

AMD A8 PRO-9600B APU med R5 Radeon™-grafikk (2,4 GHz opp til 3,3 GHz, 2 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1866 MT/s

Internminne

Inntil 128 GB , M.2 SSD2

Tilgjengelig grafikk

AMD Radeon™ R5

Skjerm

8

Kommunikasjon

Broadcom 5762 GbE5

Protokoller

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)

Inndataenhet

HP Advanced-tastatur med DualPoint, tåler mindre søl (med drenering) og bakbelysning (tilleggsutstyr)
Styrepute med av/på-knapp, toveis scrolling, bevegelser, to valgknapper, styrespak

Porter og kontakter

1 USB 3.1 (ladeporter); 1 VGA

Mål

338 x 226 x 18,9 mm
(Høyden varierer, avhengig av hvor målene ble gjort)

Vekt

Starter på 1,58 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strøm

65 W Smart AC-adapter (ekstern); 45 W Smart AC-adapter (ekstern); 45 W AC-adapter med to stifter (ekstern)

Miljømessig

Lavhalogen13

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold-registrert12

Garanti

1 års begrenset garanti på deler og arbeid (1/1/0). Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

LED-bakbelyst FHD tynn eDP SVA antirefleks på 35,56 cm (14" diagonalt) (1920 x 1080)
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3 år maskinvarestøtte på
stedet neste virkedag for
bærbar PC

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: UK703E
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Fotnoter
MIL-STD-testing venter og er ikke beregnet på å demonstrere egnethet for kravene i DOD-kontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under
MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade krever ekstra HP Accidental Damage Protection Care Pack.
2 HP Easy Shell er for øyeblikket tilgjengelig på HP-tynnklienter med et innebygd Windows-operativsystem.
3 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.
4 Selges separat.
5 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoen er registrerte varemerker tilhørende Environmental Protection Agency i USA. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og
andre land.
1

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til http://www.windows.com
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens. MERK: Prosessorhastighet angir maksimal ytelsesmodus; prosessorer vil kjøre
med lavere hastighet i batterioptimaliseringsmodus.
3 Forbedret systemytelsen når minne legges til i par (to kanaler). Da enkelte tredjeparts minnemoduler ikke følger etablerte industristandarder, anbefaler vi bruk av HP-merket minne for å sikre kompatibilitet. Hvis du
blander minnehastigheter, vil systemet yte ved den laveste minnehastigheten.
4 For lagringsstasjoner, 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre.
5 Begrepet «Gigabit Ethernet» angir samsvar med IEEE-standarden 802.3ab for Gigabit Ethernet, og innebærer ikke en faktisk hastighet på 1 Gbps. For overføring med høy hastighet er det nødvendig med forbindelse til
en Gigabit Ethernet-server og nettverksinfrastruktur.
6 WLAN er en valgfri tilleggsfunksjon. For alt 802.11-trådløst kreves trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, som må kjøpes separat. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 WWAN er en tilleggsfunksjon og bruk av WWAN krever en egen avtale som kjøpes separat. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastighet varierer avhengig av
sted, omgivelser, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 HP Easy Shell er for øyeblikket tilgjengelig på HP-tynnklienter med et Windows Embedded-OS.
10 Dette produktet leveres med TPM 1.2 og muligheten til å oppgradere til TPM 2.0. Oppgraderingsverktøyet er tilgjengelig via HPs kundestøtte.
11 Batteri kan ikke skiftes av brukeren.
12 Konfigurasjoner av HP mt43 mobil tynnklient som er ENERGY STAR-kvalifisert er angitt som HP mt43 mobil tynnklient ENERGY STAR på HPs nettsteder og på www.energystar.gov. EPEAT-status nevnt ovenfor gjelder
for amerikansk EPEAT og registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. For tilgjengelighetsinformasjon om HP-produkter besøk: http://www.hp.com/accessibility.
13 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
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Lær mer på
www.hp.eu/thinclients

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De eneste garantiene for HP-produkter er uttrykkelig fastsatt i de begrensede garantiene som følger med
disse produktene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser
som finnes i dette dokumentet.
AMD og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HP Inc. under lisens. USB Type-C™
og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum. ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske Environmental Protection Agency.
DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som eies av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land. Alle andre varemerker
tilhører sine respektive eiere.
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