Veri sayfası

HP t310 G2 Zero İstemci
Güçlü performans. Ciddi güvenlik
HP t310 G2 Zero İstemci ile iş
yükünüzü hızla tamamlayın. En iyi
performans gösteren zero istemcimiz
istediğiniz yüksek performansı ve
ihtiyacınız olan güvenliği sunar. Ayrıca
kolayca dağıtılır, yönetilir ve tüm
aygıtlarınızı hızla çalışır hale getirir.

İhtiyacınız olan performans ve özellikler

● Hızlı önyükleme ve yanıt süreleri sayesinde 3D uygulamalarda bile gecikmeleri önleyin ve işlerinizi teslim tarihinden önce
tamamlayın. İki adet ek USB bağlantı noktası ve bir adet ekstra DisplayPort™ sayesinde ekran ve eklenti aksesuarlar bağlayarak
üretkenliği artırın.

Büyük güvenlik, küçük ayak izi

● Verilerinizin yanlış kişilerin eline geçme riskini azaltın. HP t310 G2 Zero İstemcide hiçbir verinin saklanmaması sayesinde fikri
mülkiyet haklarınız sunucuda güvende kalır. Ayrıca aygıt küçük boyutu sayesinde çalışma alanınızın düzenli olmasını sağlar.

Kurulumu ve kullanımı kolay

● Kurulumla uğraşmayın. Bu PCoIP zero istemci; VMWare®2 ve Amazon WorkSpaces1 kutudan çıkar çıkmaz dağıtımı çok kolay hale
getirir. Ayrıca, Teradici Management araçları4 güncelleştirmeleri ve aygıt görünürlüğünü inanılmaz hızlandırır.

Özellikler:

● Tüm eklenti aksesuarlarınız için 6 adet USB bağlantı noktasının yanı sıra 1 adet DVI bağlantı noktası ve bir adet ilave DisplayPort™
ile grafik seçeneklerinizi yükseltin.
● HP t310 G2 Zero İstemci, VMWare® ve Amazon Workspaces ortamları gibi VDI ve bulut sunucularına kolayca bağlanır.
● t310 G2 Zero İstemci yeni bir görünüm ve hisse sahiptir ve artık dahili VESA montaj düzeneğine de sahiptir.
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HP t310 G2 Zero İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

İşletim sistemi yok

Kullanılabilir İşlemciler

TERA2321 PCoIP Zero İstemci

Azami Bellek

En fazla 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1333 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Kullanılabilir Grafik İşlemciler İşlemciyle tümleşik grafik kartı
Ses

1/8 inç mini jak kullanarak stereo ses çıkışı. 1/8 inç mikrofon mini jakı kullanarak stereo ses çıkışı

İletişim

10/100/1000 GbE veya 100 Mbps fiber NIC; Sihirli paket ile Wake on LAN (WOL); DNS ve DHCP ile TCP/IP; UDP

Iletişim kuralları

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

Giriş cihazı

HP Kablolu USB Klavye (standart)
HP Kablolu USB Fare (standart)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 USB 2.0; 1 kulaklık; 1 mikrofon
(4 USB 2.0 bağlantı noktasından ikisi klavye ve fare için kullanılır)

Boyutlar

6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Ayaklı)

Ağırlık

0,6 kg

Güç

36 W evrensel otomatik algılama, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Garanti

3 yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve servis hizmeti, 3 yıl boyunca yerinde onarımla birlikte birimin değiştirilmesini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre
farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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HP t310 G2 Zero İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Kısa DisplayPort Kablo
Takımı

Kablo takımını kullanarak iş istasyonunuzu DisplayPort™ uyumlu harici ekranınıza bağlayın.

HP Z22n 54,6 cm (21,5") IPS
Ekran (ENERGY STAR)

HP Z22n Dar Çerçeveli IPS Ekran sayesinde görsel olarak en az oranda kesintiye uğrayan göz alıcı görüntüler elde edin.
Neredeyse üç tarafı kenarlıksız olan bu ekran, projeler ve ekranlar arasında tutarlı renkler sağlayan fabrikada kalibre
edilmiş renklere sahiptir ve esnek bağlanabilirlik imkanı sunar.

Ürün numarası: 1FN83AA

Ürün numarası: M2J71A4

3Dconnexion CadMouse

3Dconnexion CADMouse sayesinde kaydırma, tıklama ve yakınlaştırma işlevlerini basitleştirin ve CAD projelerinizi rahat bir
şekilde yürütün.

Ürün numarası: M5C35AA

HP Bilgisayar Monitörler için
Montaj Parçası

HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri belirli HP Z Ekran ve EliteDisplay Ekranların arkasına
takmanıza olanak sağlayan Monitörler için HP Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası ile, baştan aşağı daha iyi bir çözüm
özelleştirin.

Ürün numarası: N6N00AA

HP 3 yıl İnce İstemciler için
Sonraki İş Günü Gelişmiş
Değişim Donanım Desteği

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda arızalanan donanımınızı 3 yıl boyunca arızadan sonraki gün hızlı bir
şekilde değiştirir.
Ürün numarası: U4847E
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HP t310 G2 Zero İstemci
Mesaj Altbilgileri
Amazon WorkSpaces için Amazon aboneliği gerekir. Ayrıntıların tamamı için http://aws.amazon.com/workspaces/ adresine bakın. Amazon WorkSpaces için Teradici ürün yazılımının 4.6 veya üzeri bir sürümü gerekir.
VMware ayrı satılır, abonelik gereklidir
Montaj donanımı ayrı satılır
4 Teradici Management Console ayrı satılır, abonelik gerekir
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