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HP mt43 Mobil İnce İstemci
Şimdiye kadarki en ince, en hafif Mobil İnce İstemcimiz.
Şık ve dayanıklı bir aygıt olan HP mt43
Mobil İnce İstemci, sıradışı bir tasarım
ve üstün bir performans sunar.
Böylece en önemli işlerinizi yaparken
tarzınızı koruyun.

Dikkat çekmek için tasarlandı

● HP mt43 Mobil İnce İstemci ince, hafif, seçkin bir görüntüye sahip olması için birinci sınıf malzemelerle üretilmiştir. Arkadan
aydınlatmalı klavye, geniş format cam dokunmatik yüzey ve Bang & Olufsen uzmanlarınca yapılan ses ayarlarıyla olağanüstü bir
kullanıcı deneyimi elde edin.

Güçlü ve güvenilir performans sunmak için üretildi

● İster masanızda çalışın ister hareket halinde olun, HP mt43 Mobil İnce İstemci, endüstri lideri güvenilirlik, üstün işlemci gücü ve
esnek bağlantı özellikleriyle üst düzey üretkenlik sunar.

Profesyonel hayatın zorluklarını aşmak için geliştirildi

● Mobil çalışanlar için sağlam dayanıklılık sunan HP mt43 Mobil İnce İstemci, önemli çalışmalarınızı koruyacak şekilde geliştirildi.
Alüminyumla güçlendirilmiş klavye, 1 yıllık garanti ve MIL-STD 810G testleri1 sayesinde kafanız rahat olsun.

Özellikler::

● Uzaktaki masaüstü bilgisayarlar için ağ trafiğini ve uzak uygulama akışını optimize eden HP Velocity yazılımı sayesinde kablolu ve
Wi-Fi ağ performansınızı ve son kullanıcı deneyimini iyileştirin.
● Yerel aygıttan uzak tutarak veri güvenliğini sağlayın ve yetkisiz güncelleştirmelere ve virüslere karşı koruma sağlayan TPM yonga
seti ile Yazı Filtreli Windows sayesinde ek koruma elde edin.
● Özellikle HP İnce İstemcilere yönelik bir yazılım aracı olan HP Device Manager ile kurulum tabanınızın yerinde ve uzaktan
kullanımını, yönetimini ve bakımını kolaylaştırın.
● Windows Embedded kullanıcı deneyimini optimize etmek üzere tasarlanan HP Easy Shell yazılımı2 sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun
kolay anlaşılır bir arabirim ve koruma düzeyi özelleştirin ve bulut altyapınızı, VDI ve kiosk ortamlarınızı en üst düzeye çıkarın.
● Dosyalara her yerden sorunsuz erişim ve günlük çevre birimlerinize uyumluluk sunan Office 3654 ve İnce İstemciler için Windows
10 IoT Enterprise3 ile, kendinizi evinizde hissedin ve BT yöneticileri için hayatı kolaylaştırın.
● Tümleşik GbE ve Wi-Fi4,5 özelliğinin yanı sıra Skype Kurumsal için genişletilmiş birleşik iletişim desteği sayesinde kolayca işbirliği
yapın. Web kamerası ile Bang & Olufsen ses sistemi ve dijital çift dizi mikrofon sayesinde kristal netliğinde ses ve görüntü elde
edin.
● MIL-STD-810G testlerini1 geçmek üzere tasarlanan ve küçük sıvı dökülmelerine dayanıklı klavyeye sahip ince istemciyle endişe
duymadan çalışın
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HP mt43 Mobil İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise1

Tarayıcı

Internet Explorer 11

Kullanılabilir İşlemciler2

AMD A8 PRO-9600B APU ile Radeon™ R5 Grafik Kartı (2,4 GHz, 3,3 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR4 PC4-1866 SDRAM 3
Standart bellek notu: En fazla 1866 MT/sn aktarım hızları

Dahili depolama

En fazla 128 GB, M.2 SSD2

Kullanılabilir Grafik İşlemciler AMD Radeon™ R5
Ekran

8

İletişim

Broadcom 5762 GbE5

35,56 cm (14") diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD ince eDP SVA yansıma önleyici (1920 x 1080)

Iletişim kuralları

RDP; VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX
(Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)

Giriş cihazı

İki noktalı, küçük sıvı dökülmelerine dayanıklı, oluklu ve isteğe bağlı arkadan aydınlatma özellikli HP Gelişmiş Klavye
Açma/kapatma düğmeli dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, iki seçim düğmesi, joy stick

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 3.1 (şarj); 1 VGA

Boyutlar

338 x 226 x 18,9 mm
(Yükseklik, ölçümün yapıldığı yere bağlı olarak değişiklik gösterir)

Ağırlık

1,58 kg'den başlayan ağırlık
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü (harici); 45 W Akıllı AC adaptörü (harici); 45 W 2 uçlu AC adaptörü (harici)

Çevre koruma

Düşük halojen13

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold tescilli12

Garanti

1 yıllık sınırlı parça, işçilik (1/1/0) garantisi. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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HP mt43 Mobil İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3 yıllık Dizüstü
Bilgisayarlar için Sonraki İş
Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde Donanım Desteği alın.
Ürün numarası: UK703E
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HP mt43 Mobil İnce İstemci
Mesaj Altbilgileri
MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki
performansın garantisi değildir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar ve kaza sonucu gerçekleşen hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması gerekir.
2 HP Easy Shell halihazırda Windows Embedded işletim sistemine sahip HP İnce İstemcilerde sunulmaktadır.
3 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com.
4 Ayrı satılır.
5 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® logosu, ABD Çevre Koruma Dairesi’nin tescilli ticari markalardır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com
2 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir. NOT: İşlemci hızı maksimum performans modunu gösterir;
işlemciler, pil optimizasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
3 Bellek çifter çifter (çift kanallı) eklendiğinde sistem performansı artar. Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standartlarına uygun olmaması nedeniyle, uyumluluktan emin olmak için HP markalı bellek
kullanmanızı öneririz. Bellek hızlarını karıştırırsanız, sistem daha düşük bir bellek hızında çalışacaktır.
4 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır.
5 "Gigabit Ethernet" terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standart 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/s'lik gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda iletim için, bir Gigabit Ethernet sunucusuna ve ağ
altyapısına bağlantı gerekir.
6 WLAN isteğe bağlı bir özelliktir. Tüm 802.11 kablosuz standartlarında, kablosuz erişim noktası ve internet hizmetleri gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 WWAN isteğe bağlı bir özelliktir ve ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer
etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde sunulmamaktadır.
8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
9 HP Easy Shell halihazırda Windows Embedded işletim sistemine sahip HP İnce İstemcilerde sunulmaktadır.
10 Ürünle birlikte TPM 2.0 sürümüne yükseltme seçeneği içeren TPM 1.2 gönderilir. Yükseltme yardımcı programı HP Müşteri Desteği aracılığıyla sunulmaktadır.
11 Pil kullanıcı tarafından değiştirilemez.
12 ENERGY STAR onaylı HP mt43 Mobil İnce İstemci yapılandırmaları HP web sitelerinde ve www.energystar.gov adresinde HP mt43 Mobil İnce İstemci ENERGY STAR olarak belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen EPEAT statüsü
ABD EPEAT tescili için geçerlidir ve ülkeye göre değişiklik gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için: http://www.hp.com/accessibility.
13 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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