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HP t310G2 Zero-klient
Effektiv ydeevne. Seriøs sikkerhed
Kom hurtigt igennem arbejdsopgaver
med HP t310G2 Zero-klienten. Vores
bedst ydende zero-klient har den høje
ydeevne, du ønsker, og den sikkerhed,
du har brug for. Installationen og
administrationen er enkel, så du kan få
alle dine enheder op at køre hurtigt.

Den ydeevne og de funktioner, du har brug for

● Du kan reducere forsinkelser og blive færdig før deadlines med hurtige start- og svartider, selv med 3D-programmer. Du kan
forbedre produktiviteten ved at tilslutte skærm og tilbehør med to ekstra USB-porte og en ekstra DisplayPort™.

Stor sikkerhed, lille miljøpåvirkning

● Reducer risikoen for, at dine data havner i forkerte hænder. Da der ikke gemmes data på HP t310 G2 Zero-klienten, forbliver din
immaterielle ejendom beskyttet på serveren. Endvidere holder enhedens lille størrelse arbejdsområdet fri for distraktioner.

Nem installation og administration

● Intet besvær med konfigurationen. Med denne PCoIP zero-klient bliver installationen enkel lige direkte fra æsken til VMWare®2 og
Amazon WorkSpaces1. Teradici-administrationsværktøjer4 gør endvidere opdateringer og overvåning af enheden let som en leg.

Fremhævede funktioner:

● Opgrader din grafikløsning med 1 DVI-port og en ekstra DisplayPort™, samt i alt 6 USB-porte, så alt dit tilbehør kan tilsluttes.
● HP t310G2 Zero-klient er nem at slutte til VDI eller cloud-servere, herunder VMWare® og Amazon Workspaces.
● t310G2 Zero-klient har et nyt udseende og ny udforming og har nu indbygget VESA-monteringsmønster.
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HP t310G2 Zero-klient Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Intet operativsystem

Tilgængelige processorer

TERA2321 PCoIP Smart Zero Client

Maksimal hukommelse

Op til 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1333 MT/s

Tilgængelige grafikkort

Grafikkort integreret i processor

Lyd

Stereolydudgang med 1/8" ministik. Stereolydindgang med 1/8" mikrofonministik.

Kommunikation

10/100/1000 GbE eller 100 Mbps fiber-NIC; Wake on LAN (WOL) ved hjælp af magic-pakken; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP

Protokoller

VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP

Inputenhed

HP USB-tastatur med ledning (standard)
HP USB-tastatur med ledning (standard)

Porte og stik

4 USB 2.0; 1 hovedtelefon; 1 mikrofon
(2 x 4 USB 2.0-porte til tastatur og mus.)

Mål

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Med fod)

Vægt

0,6 kg

Strømforsyning

36 watt global auto-sensing, 100-240 V AC, 50-60 Hz

Garanti

3 års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land
til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Short
DisplayPort-kabelsæt

Brug kabelsættet til at forbinde arbejdsstationen med en DisplayPort™-kompatibel ekstern skærm.

HP Z22n IPS-skærm på 54,6
cm (21,5") (ENERGY STAR)

Med den smalkantede HP Z22n Narrow Bezel IPS-skærm kan du gengive indhold på fængslende vis med stort set ingen
visuelle afbrydelser. Tre af skærmens sider har næsten ingen kant, og der tilbydes fabrikskalibreret farvegengivelse,
hvilket giver ensartede farver i projekter og på skærme samt fleksibel tilslutning af enheder.

Produktnummer: 1FN83AA

Produktnummer: M2J71A4

3Dconnexion CadMouse

Med 3Dconnexion CADMouse er det mere enkelt at bruge scrolle-, klikke- og zoomfunktioner og mere behageligt at
arbejde med CAD-projekter.

Produktnummer: M5C35AA

HP's monteringsbeslag til
pc-skærme

Du kan tilpasse det hele til dig med HP's pc-monteringsbeslag til skærme. Det er muligt at fastgøre din HP Desktop Mini,
HP Chromebox eller udvalgte HP Thin Client-enheder bag på udvalgte HP Z Displays og EliteDisplays.

HP 3-års hardwaresupport
med avanceret ombytning
næste hverdag til Thin
Clients

HP leverer hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed, dagen efter at den går ned, hvis problemet ikke kan løses
via fjernsupport, i 3 år.
Produktnummer: U4847E

Produktnummer: N6N00AA
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Fodnoter
Amazon WorkSpaces kræver abonnement fra Amazon. Se flere oplysninger på http://aws.amazon.com/workspaces/. Amazon Workspaces kræver Teradici-firmwareversion 4.6 eller højere.
VMware sælges separat. Abonnement kræves.
Monteringshardware sælges separat.
4 Teradici-administrationskonsol sælges separat. Abonnement kræves
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