Specifikace

Nulový klient HP t310 G2
Vysoký výkon. Silné zabezpečení
Rychlé dokončujte pracovní úkoly s
nulovým klientem HP t310 G2. Náš
doposud nejvýkonnější nulový klient
nabízí vysoký výkon, který chcete, a
silné zabezpečení, které potřebujete.
Navíc se vyznačuje jednoduchým
nasazením a správou, abyste mohli
rychle nastavit a zprovoznit všechna
svá zařízení.

Výkon a funkce, které potřebujete

● Rychlá doba spuštění a odezvy vám umožní dokončovat úkoly před uplynutím termínu a zkrátit prodlevy, dokonce i u 3D aplikací.
Produktivitu můžete dále zvýšit připojením monitoru a příslušenství pomocí dalších portů USB a dalšího portu DisplayPort™.

Vysoké zabezpečení, kompaktní design

● Omezte riziko přenosu dat do nesprávných rukou. Nulový klient HP t310 G2 neukládá žádná data, a proto vaše duševní vlastnictví
zůstává v bezpečí na vašem zabezpečeném serveru. Navíc zařízení s malými rozměry neukrojí příliš místa z vašeho pracovního
prostoru.

Snadné nastavení a správa

● Neobtěžujte se s nastavováním. Tohoto nulového klienta PCoIP můžete implementovat ihned po vybalení do prostředí VMWare®2
a Amazon WorkSpaces1. Navíc nástroje pro správu Teradici4 usnadní aktualizace a zjistitelnost zařízení.

Funkce:

● Vylepšete grafický výkon s 1 portem DVI a 1 přidaným portem DisplayPort™. Dále máte k dispozici celkem 6 portů USB pro
všechna potřebná příslušenství.
● Nulového klienta HP t310 G2 snadno připojíte k VDI nebo cloudovým serverům, včetně prostředí VMWare® a Amazon
Workspaces.
● Nulový klient t310 G2 přináší nový vzhled a navíc má vestavěnou montážní rozteč VESA.
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Dostupný operační systém

Bez operačního systému

Dostupné procesory

Nulový klient TERA2321 PCoIP

Maximální paměť

Max. Paměť 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 333 MT/s

Dostupná grafika

Grafika integrovaná v procesoru

Zvuk

Stereofonní výstup mini-jack 3,2 mm (1/8"). Stereofonní vstup prostřednictvím 3,2mm (1/8") minikonektoru pro mikrofon

Komunikace

10/100/1000 GbE nebo 100 MB/s Fiber NIC; Technologie Wake on LAN (WOL) pomocí magického paketu; Protokol TCP/IP s DNS a DHCP; UDP

Protokoly

VMware® Horizon View™ prostřednictvím protokolu PCoIP; VMware Horizon® DaaS® prostřednictvím protokolu PCoIP; Amazon WorkSpaces prostřednictvím
protokolu PCoIP

Vstupní zařízení

Kabelová klávesnice HP USB (standardně)
Kabelová myš HP USB (standardně)

Porty a konektory

4 porty USB 2.0; 1 výstup pro sluchátka; 1 vstup pro mikrofon
(Dva ze 4 portů USB 2.0 jsou využívány klávesnicí a myší.)

Rozměry

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Se stojanem)

Hmotnost

0,6 kg

Napájení

36 W, celosvětová automatická detekce, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Záruka

Tříletá omezená záruka a nabídka služeb (3-3-0) zahrnuje tříletou záruku na výměnu jednotky bez opravy u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v
jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Nulový klient HP t310 G2
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Sada krátkých kabelů HP
DisplayPort

Použijte sadu kabelů pro připojení pracovní stanice k externímu monitoru s rozhraním DisplayPort™.

54,6cm (21,5") monitor HP
Z22n IPS (ENERGY STAR)

Monitor HP Z22n IPS s tenkými rámečky vám umožní vytvořit úchvatné zobrazení s minimálním rušením. Tři strany
prakticky bez okrajů, tovární kalibrace barev pro konzistentně přesné barvy u různých projektů a zobrazení plus
rozmanité možnosti připojení k řadě zařízení.

Číslo produktu: 1FN83AA

Číslo produktu: M2J71A4

Myš 3Dconnexion CAD

Zjednodušte funkce posouvání, klikání a přiblížení a pohodlně pracujte na svých projektech CAD s myší 3Dconnexion CAD.

Montážní držák HP PC pro
monitory

Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP PC pro monitory, který vám umožní připojit stolní počítač HP
Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta přímo za některý z monitorů HP Z nebo Elite.

3 roky rozšířené hardwarové
podpory HP s možností
výměny následující pracovní
den pro tenké klienty

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje po dobu 3 let rychlou výměnu vadného hardwaru
následující den po poruše.
Číslo produktu: U4847E

Číslo produktu: M5C35AA

Číslo produktu: N6N00AA
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Nulový klient HP t310 G2
Poznámky pod čarou se zprávami
Amazon WorkSpaces vyžaduje zakoupení předplatného od společnosti Amazon. Podrobnosti naleznete na stránce http://aws.amazon.com/workspaces/. Amazon Workspaces vyžaduje firmware Teradici verze 4.6 nebo
vyšší.
2 VMware se prodává samostatně a vyžaduje předplatné
3 Montážní prvky se prodávají zvlášť
4 Teradici Management Console se prodává samostatně a vyžaduje předplatné
1
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