Dataark

HP t310 G2 Zero-klient
Kraftig ytelse. Sikkerhet på alvor
Gjør unna arbeidsoppgavene dine på
et blunk med HP t310 G2 Zero-klient.
Den mest effektive Zero-klienten vår
har den høye ytelsen du ønsker, og
sikkerheten du trenger. Dessuten er
distribusjon og administrasjon utrolig
enkelt, så du kan begynne å bruke
enhetene på med én gang.

Ytelsen og funksjonene du trenger

● Reduser forsinkelser og fullfør arbeidet i god tid før tidsfristene med raske oppstarts- og responstider, selv med 3D-programmer.
Øk produktiviteten ved å koble skjermen og tilbehør til to ekstra USB-porter og en ekstra DisplayPort™.

Høy sikkerhet, lite fotavtrykk

● Reduser risikoen for at data havner i feil hender. Ingen data lagres på HP t310 G2 Zero-klient, så all immateriell eiendom er sikret
på serveren. I tillegg sørger den lille enheten for at arbeidsområdet ditt er fritt for rot og distraksjoner.

Enkel å konfigurere og bruke

● Ikke bruk tid på oppsett. Denne PCoIP zero-klienten kan enkelt distribueres fra første stund for VMWare® 2 og Amazon
WorkSpaces1. I tillegg gjør Teradici-administrasjonsverktøy4 oppdateringer og enhetens synlighet til en lek.

Med:

● Oppgrader grafikkalternativene med én 1 DVI-port og en ekstra DisplayPort™, pluss totalt 6 USB-porter for alt ekstra tilbehør.
● HP t310 G2 Zero-klienten kan enkelt kobles til VDI- eller skyservere, inkludert VMWare®- og Amazon Workspaces-miljøer.
● t310 G2 Zero-klienten har et nytt utseende og en ny virkemåte, og inkluderer nå et innebygd VESA-monteringssystem.
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HP t310 G2 Zero-klient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Ikke noe operativsystem

Tilgjengelige prosessorer

TERA2321 PCoIP Zero-klient

Maksimalt minne

Inntil 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1333 MT/s

Tilgjengelig grafikk

Grafikk integrert i prosessor

Lyd

Stereolyd ut via 1/8-tommes minikontakt. Stereolyd inn via 1/8-tommes minikontakt for mikrofon

Kommunikasjon

10/100/1000 GbE eller 100 Mbps fiber-NIC; Wake on LAN (WOL) med Magic-pakke; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP

Protokoller

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

Inndataenhet

HP kablet USB-tastatur (standard)
HP kablet USB-mus (standard)

Porter og kontakter

4 USB 2.0; 1 hodetelefon; 1 mikrofon
(To av 4 USB 2.0-porter brukes til tastatur og mus)

Mål

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

Vekt

0,6 kg

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 36 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Garanti

3-årig (3-3-0) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med utskifting av enhet uten reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til
land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP t310 G2 Zero-klient
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Short
DisplayPort-kabelsett

Bruk kabelsettet for å koble arbeidsstasjonen til din DisplayPort™-kompatible eksterne skjerm.

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

Lag en fengslende visning med minimale visuelle avbrudd med HP Z22n IPS-skjerm med smal innfatning. Nesten uten
kanter på tre sider, med fabrikkalibrerte farger for konsekvente farger mellom prosjekter og skjermer, samt fleksibel
enhetstilkobling.

Produktnummer: 1FN83AA

Produktnummer: M2J71A4

3Dconnexion CadMouse

Forenkle funksjonene for rulling, klikk og zoom, og styr dine CAD-prosjekter med letthet ved hjelp av 3Dconnexion
CAD-mus.

Produktnummer: M5C35AA

HP PC-monteringsbrakett
for skjermer

Tilpass en totalt sett bedre løsning med HP PC-monteringsbrakett for skjermer, som gjør det mulig å feste HP Desktop
Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte HP Z-skjermer og EliteDisplays.

HP 3 år Avansert
maskinvarestøtte neste
virkedag på stedet
m/utskifting for tynne
klienter

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan
fjernløses, i 3 år.
Produktnummer: U4847E

Produktnummer: N6N00AA
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Fotnoter
Amazon WorkSpaces krever abonnement fra Amazon. Du finner mer informasjon på http://aws.amazon.com/workspaces/. Amazon Workspaces krever Teradici-fastvare versjon 4.6 eller nyere.
VMware selges separat, abonnement kreves
Monteringsutstyr selges separat
4 Teradici-administrasjonskonsoll selges separat, abonnement kreves
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