Podatkovni list

Mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile
Naš najtanjši in najlažji mobilni lahki odjemalec do zdaj.
Mobilni lahki odjemalec HP mt43
Mobile zagotavlja izjemno oblikovanje
in neverjetno zmogljivost v elegantni,
toda trpežni napravi. Vaše
najpomembnejše delo bo tako
opravljeno v slogu.

Oblikovan, da je opažen

● Mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile je izdelan iz vrhunskih materialov in zagotavlja tanki ter lahki videz in občutek razreda
Elite. Z osvetljeno tipkovnico, veliko stekleno sledilno ploščico in zvokom, ki so ga nastavili strokovnjaki v podjetju Bang & Olufsen,
si zagotovite izjemno uporabniško izkušnjo.

Oblikovan za zmogljivost in zanesljivo delovanje.

● Ne glede na to, ali delate v pisarni ali na poti, zagotavlja mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile vodilno zanesljivost v panogi,
zmogljivost razreda Elite in prilagodljivo povezljivost za največjo storilnost.

Oblikovan za nepopustljivo življenje strokovnjakov

● Mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile je z odpornostjo in zanesljivostjo oblikovan za zaščito najpomembnejšega dela mobilnih
strokovnjakov. S pokrovom tipkovnice, ojačanim z aluminijem, 1-letno garancijo in opravljenimi preizkusi MIL-STD 810G1 lahko
delate brez skrbi.

Posebnosti::

● S programsko opremo HP Velocity, ki optimizira omrežni promet za oddaljena namizja in pretakanje oddaljenih aplikacij,
izboljšajte zmogljivost ožičenih in brezžičnih omrežij ter uporabniško izkušnjo.
● S hranjenjem podatkov zunaj lokalne naprave pomagajte zaščititi podatke, zagotovite pa si tudi dodatno zaščito s tehnologijo
TPM in sistemom Windows s filtrom za pisanje, ki ščiti pred nepooblaščenimi posodobitvami in virusi.
● S programskim orodjem HP Device Manager, ki je na voljo izključno za lahke odjemalce HP, poskrbite za preprosto uvajanje,
upravljanje in vzdrževanje namestitvene baze na mestu uporabe ali na daljavo.
● Prilagodite intuitivni vmesnik in raven zaščite tako, da bosta ustrezala vašim potrebam, ter s programsko opremo HP Easy Shell2,
oblikovano tako, da optimizira izkušnjo uporabnikov sistema Windows Embedded, povečajte infrastrukturo v oblaku,
infrastrukturo navideznega omizja (VDI) in kioska.
● S sistemom Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce3, ki zagotavlja podporo za Microsoft Office 3654, nemoten dostop do
datotek s katerega koli mesta in združljivost gonilnikov za vsakodnevne zunanje naprave, se počutite kot doma in olajšajte delo
skrbnikom informacijske tehnologije.
● Vgrajene povezave GbE in Wi-Fi4,5 ter razširjena, poenotena komunikacijska podpora za Skype for Business® omogočajo
preprosto sodelovanje. S spletno kamero, zvokom podjetja Bang & Olufson in digitalnim mikrofonom z dvojnim poljem si
zagotovite kristalno čist zvok in video.
● Z lahkim odjemalcem, oblikovanim tako, da opravi preizkuse MIL-STD-810G1 in vključuje tipkovnico, odporno na manjša razlitja,
lahko delate brez skrbi.
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Mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce1

Brskalnik

Internet Explorer 11

Razpoložljivi procesorji2

Procesor AMD A8 PRO-9600B z grafično kartico Radeon™ R5 (2,4 do 3,3 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB pomnilnika DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1866 MT/s

Notranji pomnilnik

Največ 128 GB, Pogon SSD M.22

Razpoložljiva grafika

AMD Radeon™ R5

Prikaz

8

Komunikacije

Broadcom 5762 GbE5

Protokoli

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)

Vhodna naprava

HP-jeva napredna, dodatno osvetljena tipkovnica z dvema točkama, odporna na manjša razlitja z odtokom
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, možnost dvosmernega pomikanja, poteze dotika, dva izbirna gumba in igralna palica

Vrata in priključki

1 priključek USB 3.1 (za polnjenje); 1 priključek VGA

Mere

338 x 226 x 18,9 mm
(Višina se spreminja glede na mesto meritve)

Teža

Že za 1,58 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok 65 W (zunanji); Pametni napajalnik za izmenični tok 45 W (zunanji); 2-nožični napajalnik za izmenični tok 45 W (zunanji)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi13

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Gold12

Garancija

Enoletna omejena garancija za dele in delo (1/1/0). V veljavi so določene omejitve in izključitve.

Tanki zaslon FHD eDP SVA z diagonalo 35,56 cm (14 palcev), osvetlitvijo LED od zadaj in zaščito proti bleščanju (1920 x 1080)
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Mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
3-letna podpora HP za
strojno opremo prenosnih
računalnikov naslednji
delovni dan na mestu
uporabe

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na mestu uporabe, ki jo
zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UK703E
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Mobilni lahki odjemalec HP mt43 Mobile
Opombe k sporočilom
Preizkušanje pod oznako MIL-STD še poteka ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje
delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za škodo na podlagi preizkusnih pogojev MIL STD in naključno škodo je potreben dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
2 Aplikacija HP Easy Shell je trenutno na voljo v lahkih odjemalcih HP z vdelanim operacijskim sistemom Windows.
3 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno
opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto
http://www.windows.com.
4 Naprodaj posebej.
5 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
ENERGY STAR® in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. Microsoft in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah.
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Tehnične specifikacije zanikanja
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno
opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto
http://www.windows.com.
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco. OPOMBA: hitrost procesorja označuje način največje zmogljivosti; procesorji
se v načinu optimizacije akumulatorja izvajajo z manjšimi hitrostmi.
3 Zmogljivost sistema se izboljša, če dodate pomnilnik v parih (dva kanala). Ker nekateri pomnilniški moduli drugih proizvajalcev niso standardni, priporočamo, da zaradi združljivosti uporabite pomnilnik znamke HP. Če
uporabite različne hitrosti pomnilnika, bo sistem deloval z nižjo hitrostjo pomnilnika.
4 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša.
5 Izraz »gigabitni ethernet« pomeni skladnost s standardom IEEE 802.3ab za gigabitni ethernet in ne pomeni dejanskih delovnih hitrosti 1 Gb/s. Za hitri prenos potrebujete povezavo z gigabitnim ethernetnim strežnikom
in omrežno infrastrukturo.
6 WLAN je dodatna funkcija. Za brezžično povezavo 802.11 potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 WWAN je dodatna funkcija in je zanjo treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Hitrosti povezave so odvisne od lokacije,
okolja, stanja omrežja in drugih dejavnikov. Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
8 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
9 Aplikacija HP Easy Shell je trenutno na voljo v lahkih odjemalcih HP z vdelanim operacijskim sistemom Windows.
10 Ta izdelek vključuje TPM 1.2 z možnostjo nadgradnje na TPM 2.0. Pripomoček za nadgradnjo lahko dobite pri HP-jevi službi za podporo strankam.
11 Uporabnik ne more sam zamenjati akumulatorja.
12 Konfiguracije lahkega odjemalca HP mt43 Mobile s priznanjem ENERGY STAR imajo na spletnih mestih HP in na naslovu www.energystar.gov oznako lahkega odjemalca HP mt43 Mobile ENERGY STAR. Stanje EPEAT,
navedeno zgoraj, velja za ZDA. Registracija EPEAT je odvisna od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Za informacije o pripomočkih za ljudi s
posebnimi potrebami v HP-jevih izdelkih pojdite na spletno mesto http://www.hp.com/accessibility.
13 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
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Več informacij na
www.hp.eu/thinclients

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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