Φύλλο δεδομένων

HP t310 G2 Zero Client
Ισχυρές επιδόσεις. Σοβαρή ασφάλεια
Ολοκληρώστε γρήγορα τους φόρτους
εργασίας σας με τον HP t310 G2 Zero
Client. Ο ύψιστης απόδοσης zero client
σάς προσφέρει την υψηλή απόδοση
που θέλετε και την ασφάλεια που
χρειάζεστε. Επιπλέον, η υλοποίηση
και η διαχείριση είναι απλές, με
γρήγορη εγκατάσταση και λειτουργία
όλων των συσκευών.

Η απόδοση και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε

● Μειώστε την καθυστέρηση και ολοκληρώστε τις εργασίες σας πριν από τις προθεσμίες με γρήγορους χρόνους εκκίνησης και
απόκρισης, ακόμα και με εφαρμογές 3D. Βελτιώστε την παραγωγικότητα συνδέοντας την οθόνη και τα πρόσθετα εξαρτήματα
με δύο επιπλέον θύρες USB και μια επιπλέον DisplayPort™.

Μεγάλη ασφάλεια, μικρό αποτύπωμα

● Μειώστε τον κίνδυνο να βρεθούν τα δεδομένα σας σε λάθος χέρια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα
στον HP t310 G2 Zero Client, η πνευματική σας ιδιοκτησία παραμένει ασφαλής στον ασφαλή διακομιστή σας. Επιπλέον, το
μικρό μέγεθος της συσκευής διατηρεί το χώρο εργασίας σας ελεύθερο.

Εγκατάσταση και διαχείριση χωρίς προβλήματα

● Μην σπαταλάτε δυνάμεις με την εγκατάσταση. Αυτός ο PCoIP zero client διευκολύνει την υλοποίηση του VMWare®2 και του
Amazon WorkSpaces1 από την πρώτη στιγμή. Επίσης, με τα εργαλεία διαχείρισης Teradici4, οι ενημερώσεις και η ορατότητα της
συσκευής είναι παιχνιδάκι.

Χαρακτηριστικά:

● Αναβαθμίστε τις επιλογές γραφικών με μία θύρα DVI και μία επιπλέον DisplayPort™, καθώς και συνολικά 6 θύρες USB για όλο
τον επιπλέον βοηθητικό εξοπλισμό.
● Ο HP t310 G2 Zero Client συνδέεται εύκολα σε VDI ή cloud server, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλόντων VMWare® και
Amazon Workspaces.
● Ο t310 G2 Zero Client διαθέτει νέα εμφάνιση και αίσθηση, ενώ πλέον περιλαμβάνει ενσωματωμένο μοτίβο στερέωσης VESA.
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HP t310 G2 Zero Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Χωρίς λειτουργικό σύστημα

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Zero Client PCoIP TERA2321

Μέγιστη μνήμη

Έως 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1333 MT/s

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά στον επεξεργαστή

Ήχος

Έξοδος στερεοφωνικού ήχου μέσω υποδοχής mini 1/8 ίντσας. Είσοδος στερεοφωνικού ήχου μέσω υποδοχής mini μικροφώνου 1/8 ίντσας

Επικοινωνίες

10/100/1000 GbE ή 100 Mbps fiber NIC, Wake on LAN (WOL) με χρήση Magic Packet, TCP/IP με DNS και DHCP, UDP

Πρωτόκολλα

VMware® Horizon View™ μέσω PCoIP, VMware Horizon® DaaS® μέσω PCoIP, Amazon WorkSpaces μέσω PCoIP

Συσκευή εισόδου

Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB HP (βασικό)
Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB HP (βασικό)

Θύρες και υποδοχές

4 USB 2.0; 1 ακουστικών; 1 μικροφώνου
(Δύο από τις 4 θύρες USB 2.0 χρησιμοποιούνται για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.)

Διαστάσεις

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Με βάση)

Βάρος

0,6 kg

Τροφοδοσία Ισχύος

36 W, αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν κάλυψη αντικατάστασης μονάδας για 3 έτη χωρίς επιτόπια
επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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HP t310 G2 Zero Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κιτ καλωδίων HP Short
DisplayPort

Χρησιμοποιήστε το κιτ καλωδίων για να συνδέσετε τον σταθμό εργασίας σας στην εξωτερική οθόνη με συμβατότητα
DisplayPort™.

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

Δημιουργήστε εντυπωσιακές εικόνες με ελάχιστες οπτικές ασυνέπειες με την οθόνη IPS HP Z22n με στενό πλαίσιο.
Σχεδόν χωρίς περίγραμμα σε τρεις πλευρές, διαθέτει εργοστασιακή βαθμονόμηση χρωμάτων για χρωματική συνέπεια
μεταξύ έργων και οθονών, αλλά και ευέλικτη συνδεσιμότητα συσκευών.

Αριθμός προϊόντος: 1FN83AA

Αριθμός προϊόντος: M2J71A4

Ποντίκι CAD 3Dconnexion

Απλοποιήστε τις λειτουργίες κύλισης, κλικ και ζουμ και ολοκληρώστε άνετα τις εργασίες CAD με το ποντίκι CAD
3Dconnexion.

Αριθμός προϊόντος: M5C35AA

Βραχίονας τοποθέτησης HP
PC για οθόνες

Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με το Βραχίονα στερέωσης υπολογιστή της HP για οθόνες, που παρέχει
δυνατότητα σύνδεσης ενός HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από
επιλεγμένες οθόνες HP Z και Elite.

Αριθμός προϊόντος: N6N00AA

Υποστήριξη εξοπλισμού HP
για 3 έτη με ταχεία
αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για Thin
Client

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα. Ισχύει για 3 έτη.
Αριθμός προϊόντος: U4847E

Φύλλο δεδομένων

HP t310 G2 Zero Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για την υπηρεσία Amazon WorkSpaces απαιτείται συνδρομή στο Amazon. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://aws.amazon.com/workspaces/. Το Amazon Workspaces απαιτεί υλικολογισμικό Teradici,
έκδοση 4.6 ή μεταγενέστερη.
2 Το VMware πωλείται ξεχωριστά και απαιτείται συνδρομή
3 Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά
4 Η κονσόλα διαχείρισης Teradici πωλείται ξεχωριστά και απαιτείται συνδρομή
1

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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