גיליון נתונים

HP t430 Thin Client

ההתקן הרבגוני האינטואיטיבי עם עדיפות לענן שמתאים למנהלי  ITוגם למשתמשי קצה
ממוטב לשולחן עבודה וירטואלי ואפליקציות
מבוססות ענןHP t430 Thin Client ,
האינטואיטיבי הוא קל להבנה למשתמשי
קצה וקל לניהול למנהלי .IT

משופר מבפנים ומבחוץ
●

חיבור משופר

כל דבר בהתקן ,החל מממשק המשתמש וכלה בעיצוב הקומפקטי ועוצמת העיבוד ,מספקים חווית מחשוב מודרנית.

● למרות גודלו הקטן HP t430 Thin Client ,עתיר באפשרויות כגון יציאת ™ USB-Cלאספקת כוח והעברת שמע ונתונים ,מגוון של יציאות פלט וידאו
וחיבורי  Ethernetו.Wi-Fi1-

ניהול קל מתמיד

● הפוך את ההתקנה המורכבת של שולחן עבודה וירטואלי או התקן ענן לפשוטה יותר באמצעות  Thin Clientמוגדר מראש ,עם אפשרות לבחור בין HP
 ThinProשמבוסס על ® Linuxאו מערכת ההפעלה  Windows 10 IoT Enterpriseותוכנות הניהול של .HP

כולל:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

אין זה משנה באיזו אפשרות תבחר HP ThinPro ,מבוסס ® Linuxאו ,Windows 10 IoTהמשתמשים יקבלו ממשק משתמש אינטואיטיבי וטבעי
ומערכת ניווט מוכרת.
בזכות עיצוב עם פרופיל דק יותר ומתלה  VESAמובנה ,ניתן להרכיב את  HP t430 Thin Clientעל חלקו האחורי של צג או במקום באופן נסתר מתחת
לשולחן או בקיוסק2.
קבל ביצועים מעל ומעבר לכל המשימות שלך בזכות מעבד ® Intel® Celeronהמתקדם ביותר עם מהירות של עד  ,2.6 GHzזיכרון  ,DDR4אחסון ללא
חלקים נעים ותמיכה בצג בגודל של 4K.3
התחבר באופן מיידי באמצעות ® Microsoft® RDP ,VMware® ,Citrixודפדפני ברירת מחדל היישר מן האריזה .תקשר עם אחרים ושתף איתם פעולה
באמצעות תמיכה ל Skype for Business®-ו.Cisco VXME-
הוסף את ההתקנים והצגים שלך וחבר אותו לרשת שלך באמצעות יציאות קלט/פלט שכוללות ™ HDMI ,DisplayPort™ ,USB-Cו LAN-או Wi-Fi1
אופציונלי עם מתאמים ואנטנות משולבות1.
התחבר באופן מיידי באמצעות ® Microsoft® RDP ,VMware® ,Citrixודפדפני ברירת מחדל היישר מן האריזה .תקשר עם אחרים ושתף איתם פעולה
באמצעות תמיכה ל Skype for Business®-ו.Cisco VXME-
בחר את  HP ThinProשמבוסס על ® Linuxאו את מערכת ההפעלה  Windows 10 IoT Enterpriseכדי להניע את כוח העיבוד ,הזיכרון ואת כונן
ה SSD-ולהפעיל אפליקציות ענן או שולחנות עבודה וירטואליים באופן מהימן.
לפעמים פחות הוא יותר .כל מערכת מגיעה עם מערכת הפעלה מפושטת ואפליקציות בסיסיות להגדרת תצורה ולפריסה מהירות וקלות.
תוכנת  HP Device Managerמובנית עוקבת אחרי ההתקנים שלך ,מגדירה את התצורה שלהם ומעדכנת אותם בקלות .באמצעות ,HP Easy Shell
תוכל להתאים אישית את ממשק המשתמש ואת רמת ההגנה בהתאם לצרכים שלך.
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 HP t430 Thin Clientטבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה
דפדפן

) Internet Explorer 11עבור דגמים עם  Windows IoT Enterpriseעבור Thin Clients); Mozilla Firefox 32

מעבדים זמינים

1

זיכרון מרבי

אחסון פנימי

כרטיס גרפי זמין

שמע

פרוטוקולים
התקן קלט

יציאות ומחברים
ממדים

משקל

חשמל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 Windows 10 IoT Enterpriseעבור מחשבי לקוח דקים
HP ThinPro
HP Smart Zero Core

מעבד  Intel® Celeron® N4000עם ) Intel® UHD Graphics 600תדר בסיס של  ,1.1 GHzתדר פרץ של עד  ,2.4 GHzמטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(
עד זיכרון  DDR4 SDRAMשל  4ג'יגהבייט 2
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,400מיליון העברות לשנייה.

 ,16 GBעד  ,32 GBזיכרון Flash

כרטיס גרפי Intel® UHD Graphics 600

מיני-שקע לאוזניות/מיקרופון

4

 VMware Horizon® View™ ;Microsoft RFX ;Microsoft RDP ;Citrix® ICA ;Citrix® HDXבאמצעות ™ PCoIP; VMware Horizon® Viewבאמצעות RDP

מקלדת עסקית דקה של  HPבחיבור USB
עכבר  USBאופטי של 5HP

5

כניסת שמע; יציאת  ;USB 2.0יציאת ™) USB Type-Cיציאת  ,DisplayPort™ 1.2יציאת  ,USB 3.1טעינה(
 3.2 x 13.5 x 13.5ס"מ

 0.74ק"ג )המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

 45ואט ,כיבוי אוטומטי חוסך באנרגיה עם חישה אוטומטית עולמית  100-240וולט  50-60 ,ACהרץ ,מתאם חיצוני עמיד בפני נחשולי מתח
דל בהלוגן

7

מאושר על-ידי ® ENERGY STARובעל דירוג EPEAT® Silver

6

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (-03-3הכוללת  3שנות אחריות על החלפת חלקים ללא תיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם
למדינה/לאזור .בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.
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HP t430 Thin Client
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תושבת תלייה למחשבי HP
B300

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי  HP B300שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של ,HP
מחשב שולחני  HP Chromebox ,HP Miniאו  HP Thin Clientנבחר ישירות מאחורי צגי  2017ו -2018 HP EliteDisplayו1.HP Z-
מק"ט2DW53AA :

עכבר 3Dconnexion
CadMouse

הפוך את השימוש בפונקציות הגלילה ,הלחיצה והזום לקל יותר וקדם בנוחות פרויקטים של  CADבעזרת עכבר .3Dconnexion CAD
מק"טM5C35AA :

 HPמספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה ,אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק ,למשך  5שנים.
מק"טU7929E :
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HP t430 Thin Client
הערות שוליים להעברת הודעות

] [1כל אפשרויות התקשורת האלחוטית נמכרות בנפרד או כמאפיינים אופציונליים .כל רשתות ה -802.11האלחוטיות מחייבות נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטית ציבוריות הינה מוגבלת.
 2צג ורכיבי חומרה לתלייה על קיר נמכרים בנפרד.
 3נמכר כאפשרות ניתנת להגדרה.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

 Multicore 1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישום ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
] [2מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל ) (SDRAMלביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
] [3נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,שנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי
הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
 4מוצר זה אינו כולל רמקול מחשב פנימי .הפקת השמע תתבצע באמצעות התקנים היקפיים ,כלומר אוזניות מסוגים שונים ורמקולים המחוברים למערכת באמצעות שקע אוזניות בגודל  3.5מ".N
 5זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 6בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  http://www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור .חפש אחר מילת המפתח  generatorלמציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות
לאפשרויות צד שלישי של  HPבכתובת .www.hp.com/go/options
 7ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 HP ThinUpdate 8זמין כתוספת עבור תצורות המשתמשות במערכות ההפעלה  Windows Embeddedבלבד.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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