Datablad

HP mt43 Mobile Thin Client
Vår tunnaste och lättaste mobila tunna klient. Någonsin
HP mt43 Mobile Thin Client har en
exceptionell design och
anmärkningsvärd prestanda i en
elegant och hållbar enhet. Så att du
får ditt viktigaste arbete gjort med stil.

Snygg design som drar blickarna till sig

● HP mt43 Mobile Thin Client är konstruerad med förstklassiga material för en tunn, lätt elitutformning och en profesionell känsla.
Du får en exceptionell upplevelse med ett bakgrundsbelyst tangentbord, en stor styrplatta av glas och en oöverträffad
ljudupplevelse av Bang & Olufsen.

Utformad för kraftfull, tillförlitlig prestanda.

● Oavsett om du befinner dig vid skrivbordet eller på resande fot, ger HP mt43 Mobile Thin Client branschledande tillförlitlighet,
processorkraft i elitklass och flexibla anslutningsmöjligheter för maximal produktivitet.

Byggd för att tåla kraven för en professionell livsstil.

● HP mt43 Mobile Thin Client är konstruerad för att skydda ditt viktigaste arbete med en robust hållbarhet för mobila
yrkesmänniskor. Få sinnesro med en aluminiumförstärkt tangentbordsplatta, 1 års garanti och godkända MIL-STD 810G-tester 1.

Höjdpunkter::

● Förbättra både prestandan för trådbundna nätverk och Wi-Fi-nätverk och slutanvändarupplevelse med programvaran HP
Velocity, som optimerar nätverkstrafiken för stationära datorer på distans och direktuppspelning av fjärrtillämpningar.
● Öka datasäkerheten genom att förvara data utanför den lokala enheten och få extra skydd med TPM-chipset samt Windows med
skrivfilter som skyddar mot obehöriga uppdateringar och virus.
● Gör det enkelt att använda, hantera och underhålla din installerade basenhet med HP Device Manager, ett programverktyg som
enbart är tillgängligt för HPs tunna klienter.
● Anpassa det intuitiva gränssnittet och skyddnivån för att de ska passa dina behov och maximera din VDI-molninfrastruktur och
dina kioskmiljöer med programvaran HP Easy Shell2, utformad för att optimera din användarupplevelse av Windows Embedded.
● Känn dig som hemma och gör livet lättare för IT-administratörerna med Windows 10 IoT Enterprise for tunna klienter3, som
stöder Microsoft Office 3654, för enkelt filåtkomst var du än befinner dig och anslutningskompatibilitet för din vardagliga
kringutrustning.
● Integrerad GbE- och Wi-Fi 4,5 gör samarbetet enkelt och det förbättras ytterligare med ett enhetligt kommunikationsstöd för
Skype för Business®. Du får kristallklart ljud och klara videobilder med en webbkamera, ljud från Bang & Olufson och en digital
dubbelsystemsmikrofon.
● Arbeta bekymmersfritt med en tunn klient som utvecklats för att klara MIL-STD-810G-testerna1 och som har ett lätt spilltåligt
tangentbord.
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HP mt43 Mobile Thin Client Specifikationstabell

Tillgängligt operativsystem

Windows 10 IoT Enterprise för tunna klienter1

Webbläsare

Internet Explorer 11

Tillgängliga processorer2

AMD A8 PRO-9600B APU med Radeon™ R5 Graphics (2,4 GHz, upp till 3,3 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor)

Maximalt minne

Upp till 16 GB DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Not om standardminne: Överföringshastighet upp till 1 866 MT/s

Intern lagring

Upp till 128 GB, M.2 SSD2

Tillgänglig grafik

AMD Radeon™ R5

Bildskärm

8

Kommunikation

Broadcom 5762 GbE5

Protokoll

Microsoft RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Protokollen är beroende av det installerade operativsystemet)

Inmatningsenhet

HP Advanced-tangentbord med två beröringspunkter, lätt spilltåligt med avrinningsfunktion och bakgrundsbelysning som tillval
Styrplatta med på/av-knapp, tvåvägsrullning, gester, två valknappar samt styrpinne

Portar och anslutningar

1 USB 3.1 (för laddning); 1 VGA; 1 smartkortläsare

Yttermått

33,8 x 23,7 x 1,89 cm (Höjden varierar beroende på var mätningen görs)

Vikt

Från 1,48 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Strömförsörjning

65 W smart nätadapter (extern); 45 W smart nätadapter (extern); 45 W 2-stifts nätadapter (extern)

Miljö

Låg halogenhalt13

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Gold-registrerad12

Garanti

1 års begränsad garanti avseende material och tillverkningsfel (1/1/0). Det finns vissa restriktioner och undantag.

35,56 cm (14 tum) LED-bakgrundsbelyst och tunn FHD eDP SVA antireflex (1 920 x 1 080)
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HP mt43 Mobile Thin Client
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP 3 års maskinvarusupport
på plats nästa arbetsdag för
bärbara datorer

Under tre år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.
Produktnummer: UK703E
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HP mt43 Mobile Thin Client
Fotnoter om meddelandetjänster
MIL-STD-tester pågår och är inte avsedda att visa lämpligheten för amerikanska DOD-kontrakt eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid
skador under MIL-STD-testförhållanden och oavsiktliga skador krävs HP Care Pack-tillvalet för skydd mot oavsiktliga skador.
2 HP Easy Shell är för närvarande tillgängligt på tunna HP-klienter med inbyggt Windows-operativsystem.
3 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt
hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
4Säljs separat.
5 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras. Antalet offentliga nätverkspunkter är begränsade.
ENERGY STAR® och ENERGY STAR® -logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency. Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande
Microsoft Corporation i USA eller andra länder.
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Avsägelser angående tekniska specifikationer
Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt
hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se http://www.windows.com
2 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och
klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. OBS! Processorhastigheten anger maximalt
prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
3 Förbättrade systemprestanda när minne läggs till parvis (dubbla kanaler). På grund av att vissa minnesmoduler från tredje part inte är av branschstandard rekommenderar vi minnen varumärkta med HP för att
garantera kompatibilitet. Om du blandar minnen med olika hastigheter kommer systemet att arbeta i den lägre minneshastigheten.
4 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre.
5 Begreppet ”Gigabit Ethernet” anger kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab för Gigabit Ethernet och innebär inte någon faktisk driftshastighet på 1 Gb/s. För höghastighetsöverföring krävs anslutning till en Gigabit
Ethernet-server och -nätverksinfrastruktur.
6 WLAN är en valfri tilläggsfunktion. För all trådlös 802.11-funktion krävs en trådlös åtkomstpunkt och ett internetabonnemang (ingår inte). Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad.
7 WWAN är en tillvalsfunktion som kräver ett separat avtal. Fråga din tjänsteleverantör om täckning och tillgänglighet i ditt område. Anslutningshastigheterna varierar beroende på plats, miljö, nätverkets tillstånd och
andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt för alla produkter eller i alla regioner.
8 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
9 HP Easy Shell är för närvarande tillgängligt på tunna HP-klienter med inbyggt Windows-operativsystem.
10 Den här produkten levereras med TPM 1.2 med möjlighet att uppgradera till TPM 2.0. Uppgraderingsfunktionen är tillgänglig via HPs kundsupport.
11 Batteriet kan inte bytas ut av användaren.
12 Konfigurationer av HP mt43 Mobile Thin Client som är ENERGY STAR-kvalificerade identifieras som HP mt43 Mobile Thin Client ENERGY STAR på HPs webbplatser och på www.energystar.gov. EPEAT-statusen som
nämns ovan och tillämpas av den amerikanska EPEAT-registreringen varierar enligt land. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. För vidare information om HPs produkter, se: http://www.hp.com/accessibility.
13 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
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Registrera dig för att få uppdateringar
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