Datablad

HP t310 All-in-One G2 Zero Client
Ultrasäker, produktivitetsökande och uppslukande
Upplev den första allt-i-ett
Zero-klienten med smal täckram från
HP, som drivs av Teradici och är
utformad för din verksamhet. Sömlös
grafik, förbättrad ergonomi och
maximal datasäkerhet – för ännu
högre effektivitet i arbetet.

Se allt

● Skapa en sömlös, estetiskt vacker arbetsyta. Njut av en imponerande visuell upplevelse och ett förbättrat fokus på en eller flera
bildskärmar med en så gott som ramlös full HD-skärm på 23,8 tum.

Hitta det rätta läget

● Anpassa din arbetsyta för att tillgodose just dina behov. Det flexibla stativet kan justeras uppåt eller nedåt, lutas, vridas eller
roteras för att stödja både liggande och stående läge.

Lagra inte bara informationen, använd den

● Våra Zero-klienters inbäddade PCoIP-protokoll utför all databehandling genom datacentret. Endast pixlar strömmas till den
stationära datorn, så det finns ingen sårbar information eller yta.

Höjdpunkter:

● Se dina bilder och din grafik få liv med en full HD (1920 x 1080) IPS-skärm med vid betraktningsvinkel och skarp detaljrik
återgivning.
● Att koppla ihop flera skärmar är nu lättare än någonsin. Med DisplayPort™ går det snabbt och lätt att ansluta en andra skärm.5
● Minska distraherande ljud vid ditt skrivbord med en design utan fläkt och värmehantering som båda gynnar koncentrationen.
● Den högpresterande Tera2 PCoIP-enheten kan leverera 3D-grafik med full bildfrekvens samt högupplöst material även över
nätverk med hög latens.
● Kom åt ditt skrivbord på distans genom att ansluta till VMware Horizon® View™ eller VMware vCloud® Air™ och Amazon
WorkSpaces™.1,2
● Kom igång så fort enheten packats upp, då tangentbord och mus ingår. HP Snabbkoppling är integrerat i bildskärmen för att det
ska gå snabbare och enklare att installera.
● Ett års abonnemang på Desktop Access ingår vid köp av alla nya HP t310 Zero Client-enheter.
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HP t310 All-in-One G2 Zero Client Specifikationstabell

Tillgängligt operativsystem

Inget operativsystem

Tillgängliga processorer3

TERA2321 PCoIP Zero-klient

Maximalt minne

Upp till 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Not om standardminne: Överföringshastigheten är upp till 1 333 MT/s

Tillgänglig grafik

Grafik integrerad i processorn

Ljud

Stereoljudutgång med 1/8-tums minijack. Stereoljudingång med 1/8-tums mikrofonminijack

Bildskärm

1,2

Kommunikation

10/100/1000 GbE

Protokoll

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

Inmatningsenhet

HP trådbundet USB-tangentbord (standard)
HP trådbunden USB-mus (standard)

Portar och anslutningar

4 USB 2.0; 1 för hörlurar; 1 mikrofon
(Två av sex USB 2.0-portar används för tangentbord och mus. VGA in och DisplayPort™ ut.)

Yttermått

54,06 x 21,02 x 50,55 cm (med stativ)

Vikt

5,43 kg (Med stativ. Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Strömförsörjning

45 W, autoavkännande nätspänning för alla länder på 100–240 V AC, 50–60 Hz energibesparande autoavstängning, överspänningsskyddad extern adapter

Garanti

3 års (3-3-0) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti med enhetsbyte utan reparation på platsen. Villkoren kan variera mellan olika länder.
Vissa restriktioner och undantag gäller.

60,45 cm (23,8 tum) IPS med full HD och WLED-bakgrundsbelysning (1 920 x 1 080)
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HP t310 All-in-One G2 Zero Client
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP 3 års maskinvarusupport
för tunna klienter med
avancerat byte på nästa
arbetsdag

Under tre år byter HP snabbt ut den trasiga hårdvaran dagen efter att den gått sönder om problemet inte kan lösas på
distans.
Produktnummer: U4847E
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HP t310 All-in-One G2 Zero Client
Fotnoter om meddelandetjänster
VMware säljs separat, kräver ett abonnemang.
Amazon WorkSpaces kräver abonnemang från Amazon. Se http://aws.amazon.com/workspaces/ för fullständiga detaljer. Amazon Workspaces kräver Teradici med inbyggd programvara av version 4.6 eller senare.
Monteringsutrustningen säljs separat.
4 Ett (1) års abonnemang på Teradici Desktop Access ingår. Köpbevis krävs. Provperioden börjar gälla det datum då du köper hårdvaran. PCoIP Zero Client-köpet måste ha gjorts efter den 1 december 2017. Mer
information finns på http://www.teradici.com
5 DisplayPortTM uppfyller inte riktlinjerna för VESA 1.2-certifiering.
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Avsägelser angående tekniska specifikationer
För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
Ett (1) års abonnemang på Teradici Desktop Access ingår. Köpbevis krävs. Provperioden börjar gälla det datum då du köper hårdvaran. PCoIP Zero Client-köpet måste ha gjorts efter den 1 december 2017. Mer
information finns på http://www.teradici.com
4 DisplayPortTM uppfyller inte riktlinjerna för VESA 1.2-certifiering.
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