Podatkovni list

Nični odjemalec HP t310 G2
Velika zmogljivost, močna zaščita
Z ničnim odjemalcem HP t310 G2 se
lahko hitro prebijete skozi kupe dela.
Naš najboljši nični odjemalec
zagotavlja veliko zmogljivost, ki si jo
želite, in varnost, ki jo potrebujete.
Poleg tega sta uvedba in upravljanje
preprosta ter zagotavljata hitro
pripravljenost in delovanje naprav.

Zmogljivost in funkcije, ki jih potrebujete

● S hitrim zagonom in odzivnimi časi skrajšajte čas zakasnitev in dokončajte delo še pred roki, tudi če uporabljate aplikacije 3D. S
priključitvijo zaslona in dodatkov v dva dodatna priključka USB in poseben priključek DisplayPort™ izboljšajte storilnost.

Visoka stopnja varnosti, kompaktno oblikovanje

● Zmanjšajte tveganje, da vaši podatki pridejo v napačne roke. Ker na ničnem odjemalcu HP t310 G2 ni nobenih podatkov, je vaša
intelektualna lastnina varno shranjena na zaščitenem strežniku. In ker je naprava majhna, v delovnem okolju ni motečih
elementov.

Preprosta nastavitev in upravljanje

● Ne mučite se z namestitvijo. Ta nični odjemalec PCoIP poenostavlja uvedbo in ne zahteva nobenih dodatkov za VMWare®2 in
Amazon WorkSpaces1. Poleg tega je z orodji za upravljanje Teradici4 mogoče takoj izvesti posodobitve in poskrbeti za vidnost
naprave.

Posebnosti:

● Nadgradite grafične možnosti z enim priključkom DVI, enim dodatnim priključkom DisplayPort™ in skupaj šestimi priključki USB za
vse vaše dodatke.
● Nični odjemalec HP t310 G2 zagotavlja preprosto povezavo z infrastrukturo virtualnih namizij (VDI) ali strežniki v oblaku, vključno
z okolji VMWare® in Amazon Workspaces.
● Nični odjemalec t310 G2 se odlikuje z novim videzom in občutkom, zdaj pa vključuje tudi vgrajeni vzorec za montažo VESA.
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Nični odjemalec HP t310 G2 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Brez operacijskega sistema

Razpoložljivi procesorji

Nični odjemalec TERA2321 PCoIP

Največja velikost pomnilnika

Največ 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1333 MT/s

Razpoložljiva grafika

Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

Stereo izhod za zvok z mini priključkom 1/8 palca. Stereo vhod za zvok z mini priključkom za mikrofon 1/8 palca

Komunikacije

10/100/1000 GbE ali100 Mb/s Fiber NIC; Funkcija Wake on LAN (WOL) s čarobnim paketom; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem; UDP

Protokoli

VMware® Horizon View™ prek protokola PCoIP; VMware Horizon® DaaS® prek protokola PCoIP; Amazon WorkSpaces prek protokola PCoIP

Vhodna naprava

Žična tipkovnica HP USB (standardno)
Žična miška HP USB (standardno)

Vrata in priključki

4 priključki USB 2.0; 1 vhod za slušalke; 1 mikrofon
(dvoje od 4 vrat USB 2.0 se uporablja za tipkovnico in miško)

Mere

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(S podstavkom)

Teža

0,6 kg

Napajanje

36 W, samodejna zaznava po vsem svetu, 100–240 voltov izmeničnega toka, 50–60 Hz

Garancija

Ponudba s triletno (3-3-0) omejeno garancijo in servisom vključuje triletno obdobje zamenjave delov brez popravila na mestu uporabe. Pogoji in določila se
razlikujejo glede na državo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.
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Nični odjemalec HP t310 G2
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Komplet kratkih kablov HP
za DisplayPort

Za priključitev delovne postaje na zunanji zaslon, združljiv s priključkom DisplayPort™, uporabite komplet kablov.

Zaslon HP Z22n IPS z
diagonalo 54,6 cm (21,5
palca) (ENERGY STAR)

Z zaslonom HP Z22n IPS s tankim okvirjem lahko ustvarite osupljiv pogled z minimalnimi vizualnimi motnjami. Zaslon, ki
je na treh straneh skoraj brez robov, vključuje tudi tovarniško umerjene barve, ki zagotavljajo barvno skladnost med
projekti in zasloni ter prilagodljivo povezljivost naprave.

3Dconnexion CadMouse

Z miško 3Dconnexion CADMouse poenostavite funkcije drsenja, klikanja in povečevanja ter učinkovito upravljajte svoje
projekte CAD.

Številka izdelka: 1FN83AA

Številka izdelka: M2J71A4

Številka izdelka: M5C35AA

Montažni nosilec HP PC za
monitorje

Rešitev lahko še izboljšate s HP-jevim namestitvenim nosilcem računalnikov za monitorje, ki omogoča, da namestite HP
Desktop Mini, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Z in Elite.

HP-jeva triletna podpora za
lahke odjemalce z napredno
zamenjavo strojne opreme
naslednji delovni dan

HP za obdobje 3 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti
na daljavo.
Številka izdelka: U4847E

Številka izdelka: N6N00AA
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Nični odjemalec HP t310 G2
Opombe k sporočilom
Amazon WorkSpaces zahteva naročnino pri podjetju Amazon. Za celotne podrobnosti pojdite na spletno mesto http://aws.amazon.com/workspaces/. Amazon Workspaces zahteva različico vdelane programske opreme
Teradici 4.6 ali novejšo.
2 Programska oprema VMware je naprodaj ločeno in zahteva naročnino.
3 Strojna oprema za montažo je naprodaj ločeno.
4 Konzola za upravljanje Teradici je naprodaj ločeno in zahteva naročnino.
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