Folheto de especificações

HP t310 G2 All-in-One Zero Client
Experiência com o primeiro
painel fino AIO Zero Client da
HP, desenvolvido pela Teradici
e projetado para o seu jeito de
fazer negócios. Visuais
perfeitos, ergonomia
melhorada e máximo de
segurança de dados, levam
seu trabalho a um novo
patamar.

Veja tudo
Crie um espaço de trabalho perfeito, esteticamente bonito. Desfrute de uma experiência visual
impressionante e maior foco em um ou mais monitores com um monitor Full HD praticamente
sem bordas de 23,8 polegadas.

Ajuste para seu conforto
Personalize seu espaço de trabalho para atender às suas necessidades exclusivas. A base
projetada para o conforto pode ser ajustada para cima ou para baixo, inclinada, virada ou girada
para oferecer suporte para os modos retrato e paisagem.

Acesse os dados, não armazene-os
O protocolo PCoIP incorporado de nossos Zero Clients faz todo o trabalho de computação por meio
do data center. Com apenas pixels transmitidos para a área de trabalho, não há nenhum dado local
ou área de superfície vulnerável.

Recursos
● Veja suas imagens e gráficos ganharem vida em um monitor IPS Full HD (1920x1080) com um ângulo de

visão amplo e reprodução de cores nítidas e ricas em detalhes.

● Possibilitar arranjos perfeitos de vários monitores agora é mais fácil do que nunca. O DisplayPort™ faz com

que anexar uma segunda tela seja simples e rápido.5

● Reduza distrações com ruídos em sua mesa com um design sem ventoinhas ideal para o foco e com

controles térmicos.

● O desktop Tera2 PCoIP de alto desempenho pode oferecer uma placa de vídeo 3D com taxa de quadros total

e mídia de alta definição até mesmo em redes de alta latência.

● Acesse sua área de trabalho remota facilmente conectando-se em um VMware Horizon® View™ ou VMware

vCloud® Air™ e Amazon WorkSpaces™.1,2

● Comece a trabalhar num estalar de dedos, com teclado e mouse incluídos com o dispositivo. O HP Quick

Release é integrado ao monitor para permitir uma configuração mais rápida e fácil.3

● Uma assinatura de um ano Desktop Access está incluída com a compra de todos os novos HP t310 Zero

Client.4
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Sistema operacional

Sem sistema operacional

Tecnologia de processamento
de núcleo

TERA2321 PCoIP Zero Client 3

Gráficos

Gráficos integrados ao processador

Memória Máxima

512 MB DDR3-1333 SDRAM
(Taxas de transferência de até 1333 MT/s)

Rede

LAN 10/100/1000 GbE

Áudio

Saída de áudio estéreo usando mini conector de 1/8 de polegada. Entrada de áudio estéreo usando mini conector para microfone de 1/8 de
polegada

Suporte a monitores

Suporte para um monitor digital adicional via DisplayPort™ em resoluções de até 2048 x 1152.

Monitor

23,8" FHD IPS retroiluminação WLED (1920 x 1080)1,2

Dispositivos de Entrada

Teclado USB com fio HP (padrão)
Mouse USB com fio HP (padrão)

Alimentação

Adaptador de 45 W, detecção automática mundial, 100-240 VCA, 50-60 Hz, desligamento automático para economia de energia,
tolerante a picos de energia

Entrada/Saída

Lado 4 USB 2.0; 1 fone de ouvido; 1 microfone
Inferior 2 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort™; 1 conector de alimentação
(Duas de 6 portas USB 2.0 usadas para teclado e mouse. O VGA é de entrada, e a DisplayPort™ é de saída.)

Dimensões (largura x
profundidade x altura)

21,28 x 8,27 x 19,9 pol.
54,06 x 21,02 x 50,55 cm
(Com suporte)

Peso

11,98 lb.
5,43 kg
(Com base. O peso varia com a configuração.)

Protocolos

VMware® Horizon View™ através de PCoIP; VMware Horizon® DaaS® através de PCoIP; Amazon WorkSpaces através de PCoIP
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HP t310 G2 All-in-One Zero Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
HP Keyed Cable Lock 10 mm

Referência: T1A62AA
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Notas de rodapé de mensagens
O VMware é vendido separadamente, com assinatura.
O Amazon WorkSpaces requer uma assinatura na Amazon. Consulte http://aws.amazon.com/workspaces/, para ver todos os detalhes. O Amazon WorkSpaces exige firmware Teradici versão 4.6 ou superior.
3 Hardware de montagem vendido separadamente.
4 Assinatura de um (1) ano do Teradici Desktop Access incluída. É necessário o comprovante de compra. A avaliação começa na data de compra do hardware. A compra dos PCoIP Zero Clients deve ser mais recente do que 1 de
dezembro de 2017. Para mais informações, visite http://www.teradici.com.
5 O DisplayPortTM não foi aprovado nas diretrizes de certificação VESA 1.2.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
É requerido conteúdo de alta definição para visualizar imagens em alta definição.
As resoluções dependem da capacidade do monitor e das configurações de resolução e profundidade de cores.
Assinatura de um (1) ano do Teradici Desktop Access incluída. É necessário o comprovante de compra. A avaliação começa na data de compra do hardware. A compra dos PCoIP Zero Clients deve ser mais recente do que 1 de
dezembro de 2017. Para mais informações, visite http://www.teradici.com.
4 O DisplayPortTM não foi aprovado nas diretrizes de certificação VESA 1.2.
1
2
3

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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