Folha de Dados

HP t310 G2 Zero Client
Potente desempenho. Sólida segurança.
Execute, de forma fácil e rápida, as
cargas de trabalho com o HP Zero
Client t310 G2. O nosso melhor zero
client em termos de desempenho
incorpora o elevado desempenho que
tanto pretende e a segurança de que
necessita. Além disso, a
implementação e a gestão são
simples, o que permite colocar
rapidamente todos os seus
dispositivos em funcionamento.

O desempenho e as funcionalidades de que necessita

● Reduza os atrasos e conclua tarefas antes dos prazos previstos com tempos de arranque e de resposta rápidos, mesmo ao
executar aplicações 3D. Melhore a produtividade ao ligar monitores e periféricos adicionais através de 2 portas USB e da porta
DisplayPort™ adicionais.

Segurança superior num design compacto

● Minimize o risco de os seus dados irem parar às mãos erradas. Sem dados armazenados no HP Zero Client t310 G2, a sua
propriedade intelectual permanece segura no seu servidor protegido. Além disso, o tamanho compacto do dispositivo mantém o
seu espaço de trabalho livre de distrações.

Configuração e gestão simplificadas

● Simplifique o processo de configuração. Este zero client com PCoIP simplifica a implementação de forma imediata para
VMWare®2 e Amazon WorkSpaces1. Além disso, as ferramentas Teradici Management4 simplificam as atualizações e a visibilidade
de dispositivos.

Características:

● Atualize as suas opções de gráficos com 1 porta DVI e 1 porta DisplayPort™ adicional, para além de um total de 6 portas USB
para todos os seus periféricos adicionais.
● O HP Zero Client t310 G2 liga-se facilmente a Infraestruturas de Ambiente de Trabalho Virtual (VDI) ou a servidores na nuvem,
incluindo ambientes VMWare® e Amazon Workspaces.
● O HP Zero Client t310 G2 apresenta um novo visual, proporciona uma nova experiência e incorpora o padrão de montagem
VESA.
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HP t310 G2 Zero Client Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Sem sistema operativo
Processadores disponíveis

TERA2321 PCoIP Zero Client

Memória Máxima

Até SDRAM DDR3-1333 de 512 MB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1333 MT/s

Placa gráfica disponível

Gráficos integrados no processador

Áudio

Saída de áudio estéreo, utilizando uma minitomada de 1/8 pol. Entrada de áudio estéreo, utilizando uma minitomada para microfone de 1/8 pol.

Comunicações

10/100/1000 GbE ou 100 Mbps de fibra NIC; Reativação por LAN (WOL - Wake on LAN) utilizando Magic Packet; TCP/IP com DNS e DHCP; UDP

Protocolos

VMware® Horizon View™ através de PCoIP; VMware Horizon® DaaS® através de PCoIP; Amazon WorkSpaces através de PCoIP

Dispositivo de entrada

Teclado com fios USB HP (padrão)
Rato USB HP com fios (standard)

Portas e Ligações

4 USB 2.0; 1 auscultadores; 1 microfone
(Duas das 4 portas USB 2.0 utilizadas para teclado e rato)

Dimensões

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Com suporte)

Peso

0,6 kg

Alimentação

Deteção automática universal 36 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Garantia

Oferta de garantia limitada e de serviço de 3 anos (3-3-0), incluindo 3 anos de troca de unidade sem reparação no local. Os termos e as condições variam
segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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HP t310 G2 Zero Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
Kit de cabo HP Short
DisplayPort

Utilize o kit de cabo para ligar a sua workstation ao seu ecrã externo compatível com DisplayPort™.

Ecrã IPS HP Z22n de 54,6 cm
(21,5 pol.) (ENERGY STAR)

Crie uma visualização cativante com o mínimo de interrupções visual com o ecrã IPS HP Z22n de moldure fina. Quase
sem margens em três dos lados, também inclui calibração de cores de fábrica para cores consistentes em todos os ecrãs
e projetos e conetividade flexível de dispositivos.

Número de produto: 1FN83AA

Número de produto: M2J71A4

Rato para CAD 3Dconnexion

Simplifique as funções de deslocamento, clique e zoom e oriente confortavelmente os seus projetos CAD com o Rato
para CAD 3Dconnexion.

Número de produto: M5C35AA

Suporte de montagem HP
para monitores

Personalize uma solução totalmente melhor com o suporte de montagem para PC para monitores HP, que lhe permite
prender o seu mini computador de secretária HP, HP Chromebox ou HP Thin Client selecionado diretamente por trás de
determinados monitores HP Z e monitores Elite.

Número de produto: N6N00AA

Suporte para hardware HP, 3
anos, troca avançada no dia
útil seguinte para Thin
Clients

Durante 3 anos, a HP efetua a rápida substituição da sua unidade de hardware danificada/avariada no dia seguinte à
ocorrência da falha/avaria, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.
Número de produto: U4847E
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HP t310 G2 Zero Client
Rodapés com mensagens
O Amazon WorkSpaces requer uma subscrição da Amazon. Aceda a http://aws.amazon.com/workspaces/ para saber mais informações. O Amazon Workspaces requer firmware Teradici versão 4.6 ou mais recente.
O VMware é vendido em separado, sendo necessária uma subscrição.
O hardware de montagem é vendido em separado.
4 A Teradici Management Console é vendida em separado, sendo necessária uma subscrição.
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