Záznamový list

Klient HP t310 G2 Zero
Vysoký výkon. Seriózne zabezpečenie
S klientom HP t310 G2 Zero rýchlo
zvládnete akékoľvek pracovné
zaťaženie. Náš najlepší klient Zero má
vysoký výkon, aký požadujete, a
zabezpečenie, aké potrebujete. Vďaka
jednoduchému nasadeniu a správe
možno rýchlo spustiť všetky
zariadenia.

Požadovaný výkon a funkcie

● Znížte oneskorenie a dokončite prácu ešte pred termínom vďaka rýchlemu spúšťaniu a krátkym časom odozvy aj pri 3D
aplikáciách. Zvýšte produktivitu pripojením displeja a príslušenstva prostredníctvom dvoch dodatočných portov USB a ďalšieho
portu DisplayPort™.

Veľkolepé zabezpečenie, malé rozmery

● Znížte riziko, že sa vaše dáta dostanú do nesprávnych rúk. Keďže v klientovi HP t310 G2 Zero nie sú uložené žiadne dáta, vaše
duševné vlastníctvo ostane v bezpečí na zabezpečenom serveri. Navyše, vďaka malým rozmerom zariadenia zostane vaše
pracovisko bez rušivých prvkov.

Bezproblémová inštalácia a správa

● Netrápte sa inštaláciou. Tento klient PCoIP Zero umožňuje jednoduché nasadenie služieb VMWare®2 a Amazon WorkSpaces1 hneď
po vybalení. S nástrojmi Teradici4 na správu sú hračkou aj aktualizácie a viditeľnosť zariadenia.

Funkcie:

● Rozšírte svoje grafické možnosti pomocou jedného portu DVI a jedného pridaného portu DisplayPort™, ako aj pomocou celkovo
šiestich portov USB pre všetko príslušenstvo.
● Klient HP t310 G2 Zero sa ľahko pripojí k VDI alebo cloudovému serveru vrátane prostredí VMWare® a Amazon WorkSpaces.
● Klient t310 G2 Zero má nový vzhľad a integrované prvky montáže VESA.
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Dostupný operačný systém

Bez operačného systému

Dostupné procesory

Klient TERA2321 PCoIP Smart Zero Client

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 333 MT/s

Dostupná grafická karta

Grafická karta integrovaná v procesore

Zvuk

Stereo zvukový výstup pomocou 1/8" mini konektora. Stereo zvukový vstup pomocou 1/8" mikrofónneho mini konektora

Možnosti komunikácie

sieťové rozhranie 10/100/1000 GbE alebo 100 MB/s; Funkcia Wake on LAN (WOL) pomocou nástroja magic packet; TCP/IP s podporou DNS a DHCP; UDP

Protokoly

VMware® Horizon View™ cez protokol PCoIP; VMware Horizon® DaaS® cez protokol PCoIP; Amazon WorkSpaces cez protokol PCoIP

Vstupná jednotka

Káblová klávesnica HP USB (štandardne)
Káblová myš HP USB (štandardná)

Porty a konektory

4 porty USB 2.0; 1 port pre slúchadlá; 1 port pre mikrofón
(Dva zo štyroch portov USB 2.0 sa používajú na klávesnicu a myš)

Rozmery

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(So stojanom)

Hmotnosť

0,6 kg

Napájanie

36 W, univerzálna automatická detekcia, 100 – 240 V (str.), 50 – 60 Hz

Záruka

Ponuka 3-ročnej (3-3-0) obmedzenej záruky a servisu zahŕňa výmenu zariadenia bez opravy na mieste počas 3 rokov. Zmluvné podmienky sa v
jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Súprava krátkych káblov HP
DisplayPort

Pomocou súpravy káblov môžete pracovnú stanicu pripojiť k externému displeju kompatibilnému s rozhraním
DisplayPort™.

Displej HP Z22n IPS s
uhlopriečkou 54,6 cm (21,5")
(ENERGY STAR)

Vytvorte si pútavý obraz s minimom vizuálneho rušenia s displejom HP Z22n s tenkým rámom a technológiou IPS. Tento
displej nemá na troch stranách takmer žiadny rám, má vo výrobe kalibrované farby na dosiahnutie konzistentných farieb
vo všetkých projektoch a na každom displeji a disponuje flexibilnými možnosťami pripojenia.

Myš 3Dconnexion CADMouse

Jednoducho rolujte, klikajte a zoomujte a pohodlne ovládajte svoje projekty CAD s myšou CADMouse od spoločnosti
3Dconnexion.

Číslo produktu: 1FN83AA

Číslo produktu: M2J71A4

Číslo produktu: M5C35AA

HP PC montážna konzola pre
monitory

Prispôsobte si kompletné riešenie s montážnymi konzolami HP pre monitory, ktoré vám umožňuje pripojiť HP Desktop
Mini, HP Chromebox alebo umiestnite tenkého klienta HP priamo za displeje HP Z a Elitedisplay.

3-ročná rozšírená podpora
spoločnosti HP pre hardvér
tenkých klientov v
nasledujúci pracovný deň s
výmenou zariadenia

Spoločnosť HP poskytuje po dobu 3 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že problém
nie je možné vyriešiť na diaľku.
Číslo produktu: U4847E

Číslo produktu: N6N00AA
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Poznámky v krátkych správach
Služba Amazon WorkSpaces vyžaduje predplatné u spoločnosti Amazon. Podrobnosti nájdete na stránke http://aws.amazon.com/workspaces/. Služba Amazon WorkSpaces vyžaduje firmvér Teradici verzie 4.6 alebo
novšej.
2 Služba VMware sa predáva samostatne a vyžaduje predplatné.
3 Súprava na montáž na stenu sa predáva samostatne.
4 Služba Teradici Management Console sa predáva samostatne a vyžaduje predplatné.
1
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