Adatlap

HP t310 G2 Zero kliens
Erőteljes teljesítmény. Nagyfokú biztonság
A HP t310 G2 Zero klienssel
szélsebesen megy a munka.
Legkiválóbb Zero kliensünk az elvárt,
nagyfokú teljesítményt és biztonságot
nyújtja. Telepítése és kezelése is
egyszerű, így megkönnyíti és
felgyorsítja az eszközök üzembe
helyezését.

Testre szabott teljesítmény és szolgáltatások

● A gyors rendszerindítással és válaszidőkkel csökkenthető a késleltetések mértéke, és semmilyen határidő nem jelenthet
akadályt, még a 3D-s alkalmazások használata esetén sem. A kiemelkedő teljesítményről a két további USB-porton és a
DisplayPort™-on csatlakoztatható kijelzők és kiegészítők gondoskodnak.

Nagyfokú biztonság, kis helyigény

● Az adatokkal való visszaélések kockázata jelentősen csökkenthető. Mivel a HP t310 G2 Zero kliens nem tárol adatokat, szellemi
tulajdonát biztonságban tudhatja a kiszolgálón. Az eszköz kis méretének köszönhetően pedig rendezetten tarthatja
munkaállomását.

Problémamentes beállítás és kezelés

● Nincs többé gond a beállítással. A PCoIP Zero kliens nagymértékben megkönnyíti a VMWare®2 és az Amazon WorkSpaces1
üzembe helyezését. A Teradici kezelési eszközök4 segítségével gyerekjáték a frissítés, és figyelemmel lehet követni az eszközre
jellemző adatokat.

Szolgáltatások:

● A grafikai lehetőségek bővítéséhez 1 DVI-port és egy további DisplayPort™ áll rendelkezésre, a különböző kiegészítőket pedig
összesen 6 USB-porton keresztül lehet csatlakoztatni.
● A HP t310 G2 Zero kliens könnyedén csatlakoztatható VDI-hez vagy felhőkiszolgálókhoz, többek között VMWare®- és Amazon
Workspaces-környezetekhez is.
● A t310 G2 Zero kliens a megújult külső mellett mostantól egy beépített, a VESA-szabványnak megfelelő rögzítőelemet is
tartalmaz.
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HP t310 G2 Zero kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

Nincs operációs rendszer

Elérhető processzorok

TERA2321 PCoIP Zero ügyfél

Legnagyobb memória

Legfeljebb 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1333 MT/s átviteli sebesség

Elérhető grafikus kártya

A processzorba integrált grafikus vezérlő

Hangeszközök

Sztereó hangkimenet 1/8 hüvelykes mini-jack csatlakozóval. Sztereó hangbemenet 1/8 hüvelykes mini-jack mikrofoncsatlakozóval

Kommunikáció

10/100/1000 GbE vagy 100 Mbps fiber NIC; Wake On LAN (WOL) funkció magic-csomaggal; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással; UDP

Protokollok

VMware® Horizon View™ PCoIP protokollon keresztül; VMWare Horizon® DaaS® PCoIP protokollon keresztül; Amazon WorkSpaces PcoIP protokollon
keresztül

Bemeneti eszköz

HP vezetékes USB-billentyűzet (alapfelszereltség része)
HP vezetékes USB-egér (alapfelszereltség része)

Portok és csatlakozók

4 USB 2.0; 1 fejhallgató; 1 mikrofon
(A 4 USB 2.0 port közül kettő a billentyűzet és az egér használatához szükséges)

Méretek

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Talppal együtt)

Súly

0,6 kg

Áramellátás

36 W, univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz

Jótállás

A 3 éves (3-3-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás tartalmazza az egységek helyszíni javítás nélküli cseréjét is. A használati feltételek
országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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HP t310 G2 Zero kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Short
DisplayPort-kábelkészlet

A kábelkészlettel csatlakoztathatja a munkaállomását a DisplayPort™ kompatibilis külső kijelzőhöz.

HP Z22n 54,6 cm-es (21,5
hüvelykes) IPS kijelző
(ENERGY STAR)

A HP Z22n vékony keretes IPS kijelzővel minimálisra csökkentheti a vizuális problémákat, és lenyűgöző megjelenítést
biztosíthat. A három oldalán szinte szegély nélküli képernyő gyárilag kalibrált színei egységes megjelenítést biztosítanak
a projektek számára minden képernyőn, ráadásul rugalmasan csatlakoztathat eszközöket a képernyőhöz.

3Dconnexion CadMouse

Leegyszerűsítheti a görgetési, kattintási és nagyítási funkciókat, valamint kényelmesen irányíthatja CAD-projektjeit a
3Dconnexion CADMouse segítségével.

Termékszám: 1FN83AA

Termékszám: M2J71A4

Termékszám: M5C35AA

HP PC monitorrögzítők

Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP PC monitorrögzítőkkel, amelyekkel a HP mini asztali
számítógépet, a HP Chromebox gépet, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az adott HP Z Display és
EliteDisplay kijelzők mögé csatlakoztathatja.

Termékszám: N6N00AA

HP 3 éves, következő
munkanapi, korlátozott
jótállási hardvertámogatás a
vékonykliensekhez

A HP 3 éven keresztül biztosítja a meghibásodott hardveregység cseréjét a meghibásodást követő napon, ha a probléma
nem oldható meg távolról.
Termékszám: U4847E
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HP t310 G2 Zero kliens
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Az

Amazon WorkSpaces használatához Amazon-előfizetés szükséges. További részletek: http://aws.amazon.com/workspaces/. Az Amazon WorkSpaces használatához a Teradici firmware legalább 4.6-os verziója
szükséges.
2A VMware külön vásárolható meg, és a használatához előfizetés szükséges
3A felszereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg
4A Teradici Management Console külön vásárolható meg, és a használatához előfizetés szükséges
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