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HP t430 Thin Client
Den alsidige cloud-first-enhed, som er intuitiv for it-administratorer og brugere
Den intuitive HP t430 Thin Client er
optimeret til desktopvirtualisering og
cloud-baserede programmer, og den
er nem at forstå for slutbrugerne og
enkel for it-administratorer at
vedligeholde.

Et helt nyt design fra bunden

● Alt lige fra brugergrænsefladen til det kompakte design og processorkraft giver en moderne computeroplevelse.

Bedre forbindelser

● Selv om HP t430 Thin Client er lille, er den fuld af muligheder takket være USB-C™ til strømforsyning og overførsel af lyd og data,
et udvalg af videoudgange samt Ethernet- og Wi-Fi1-tilslutninger.

Administration på den nemme måde

● Vanskelighederne ved at opsætte et virtuelt skrivebord eller en cloud-enhed med en Thin Client, som er forudkonfigureret med
dit eget Linux®-baserede HP ThinPro- eller Windows 10 IoT Enterprise-operativsystem og HP Manageability-software, er
elimineret.

Fremhævede funktioner:

● Uanset om du vælger den Linux®-baserede HP ThinPro eller Windows 10 IoT, får brugerne en intuitiv, naturlig grænseflade og en
velkendt navigering.
● HP t430 Thin Client er designet med en slankere profil og indbygget VESA-monteringsbeslag, så den kan monteres på bagsiden
af en skærm eller placeres diskret under et skrivebord eller i en kiosk.2
● Få mere end tilstrækkelig ydeevne til alle dine opgaver med den nyeste generation af Intel® Celeron®-processorer med
hastigheder på op til 2,6 GHz, DDR4-hukommelse, solid-state-harddisk og mulighed for tilslutning af en 4K-skærm.3
● Opret forbindelse ved hjælp af Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP og standardwebbrowsere med det samme. Kommuniker og
samarbejd med mulighed for Skype for Business® og Cisco VXME.
● Tilføj dine enheder og skærme, og opret forbindelse til dit netværk ved hjælp af I/O-porte, deriblandt USB-C™, DisplayPort™,
HDMI og LAN, eller valgfrit Wi-Fi1 med integrerede adaptere og antenner.1
● Opret forbindelse ved hjælp af Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP og standardwebbrowsere med det samme. Kommuniker og
samarbejd med mulighed for Skype for Business® og Cisco VXME.
● Vælg det Linux®-baserede HP ThinPro eller Windows 10 IoT Enterprise OS til at drive din processorkraft, hukommelse og SSD og
køre cloud-programmer eller virtuelle skriveborde uden problemer.
● Nogle gange er mindre bedre. Hvert system leveres med et forenklet OS og grundlæggende programmer til hurtig og nem
konfiguration og udrulning.
● Den indbyggede HP Device Manager-software gør det let at overvåge, konfigurere og opdatere dine enheder. Med HP Easy Shell
kan du tilpasse grænsefladen og beskyttelsesniveauet, så de passer til dine behov.
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HP t430 Thin Client Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter
HP ThinPro
HP Smart Zero Core
Browser

Microsoft Internet Explorer 11 (til modeller med Windows IoT Enterprise til Thin Clients); Mozilla Firefox 32

Tilgængelige processorer1

Intel® Celeron® N4000 med Intel® UHD Graphics 600 (basisfrekvens på 1,1 GHz, burst-frekvens på op til 2,4 GHz, 2 MB cache og 2 kerner)

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB DDR4 SDRAM 2
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.

Internt storage

16 GB, Op til 32 GB, Flashhukommelse

Tilgængelige grafikkort

Intel® UHD Graphics 600

Lyd

Kombineret hovedtelefon/mikrofonstik4

Protokoller

Citrix® HDX; Citrix® ICA; Microsoft RDP; Microsoft RFX; VMware Horizon® View™ via PCoIP; VMware Horizon® View™ via RDP

Inputenhed

Slankt USB-tastatur fra HP til erhvervsbrug5
HP Optisk USB-mus5

Porte og stik

1 lydindgang; 1 USB 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, USB 3.1, opladning)

Mål

13,5 x 13,5 x 3,2 cm

Vægt

0,74 kg (Vægten afhænger af konfigurationen.)

Strømforsyning

45-W ekstern adapter med automatisk registrering af spænding, 100-240 VAC, 50-60 Hz; med energibesparende automatisk slukkefunktion og beskyttelse
mod overspænding

Miljøansvar

Lav halogen7

Overholdelse af standarder for ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold-registreret6
energieffektivitet
Garanti

3-års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land
til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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HP t430 Thin Client
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP B300-pc-monteringsokkel

Du kan tilpasse løsning efter dine behov med en HP B300-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din
HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og
2018 HP EliteDisplays og HP Z-skærme.1
Produktnummer: 2DW53AA

3Dconnexion CadMouse

Med 3Dconnexion CADMouse er det mere enkelt at bruge scrolle-, klikke- og zoomfunktioner og mere behageligt at
arbejde med CAD-projekter.
Produktnummer: M5C35AA

HP udbyder hurtig erstatning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan løses
via fjernsupport, i 5 år.
Produktnummer: U7929E
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HP t430 Thin Client
Fodnoter
1
2
3

Alle trådløse funktioner skal anskaffes særskilt eller som tilbehør. Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves til 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
Skærm og monteringshardware skal købes separat.
Sælges som konfigurerbar løsning

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens
afhænger af programarbejdsmængden samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
2
Grafikchipsættet bruger en del af den samlede systemhukommelse (SDRAM) til grafikfunktioner. Den systemhukommelse, der er beregnet til grafikfunktioner, er ikke til rådighed for andre programmer.
3
Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform
og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
4
Dette produkt indeholder ikke en intern højttaler. Al lyd kræver eksterne enheder, f.eks. headset, hovedtelefoner, højttalere, som får forbindelse til systemet via et stik på 3,5 mm.
5
Valgfrit eller tilbehør.
6
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert land på http://www.epeat.net. Brug søgeordsgeneratoren i HP's butik med tilbehør fra tredjeparter til
at finde solcelletilbehør på www.hp.com/go/options.
7
Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
8
HP ThinUpdate er en valgfri tilføjelse, der kun virker ved konfigurationer med Windows Embedded-operativsystemer.
1

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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