Záznamový list

Tenký klient HP t430
Všestranné cloudové zariadenie, ktoré je intuitívne pre správcov IT aj používateľov
Intuitívny tenký klient HP t430 je
optimalizovaný na virtualizáciu
pracovnej plochy a aplikácie založené
na využívanie cloudu, preto je ľahko
zvládnuteľný pre konečného
používateľa a jednoducho
spravovateľný pre administrátorov IT.

Vycibrenosť znútra aj zvonka

● Od používateľského rozhrania až po kompaktný dizajn a operačný výkon všetko prispieva k modernému počítačovému zážitku.

Lepšie pripojenie

● Tenký klient HP t430 je veľkosťou síce skromný, avšak je plný možností vďaka portu USB-C™ na napájanie aj prenos zvuku a
údajov, množstvu výstupov pre video a pripojeniam Ethernet a Wi-Fi1.

Zjednodušená administrácie

● Zjednodušte zložité nastavovanie virtuálnej pracovnej plochy alebo cloudového zariadenia pomocou tenkého klienta s
predkonfigurovaným operačným systémom so základom Linux® HP ThinPro alebo Windows 10 IoT Enterprise podľa vášho
výberu a softvéru na spravovanie od spoločnosti HP.

Funkcie:

● Používatelia získajú intuitívne, prirodzené rozhranie a známe možnosti navigácie bez ohľadu na to, či si vyberú HP ThinPro
postavený na základe Linux® alebo Windows 10 IoT.
● Tenký klient HP t430 je navrhnutý s elegantným profilom a vstavanými montážnymi prvkami systému VESA, preto sa môže
namontovať na zadnú stranu displeja alebo umiestniť diskrétne na stôl, pod stôl alebo do kiosku.2
● Získate viac než dosť výkonu pre všetky svoje úlohy vďaka procesoru Intel® Celeron® s rýchlosťami až do 2,6 GHz, pamäti DDR4,
jednotke SSD a podpore obrazoviek 4K.3
● Okamžité pripojenie vďaka aplikáciám Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP a predvoleným webovým prehliadačom v základnej
výbave. Komunikácia a spolupráca vďaka podpore Skype for Business® a Cisco VXME.
● Pridajte svoje zariadenia a displeje a pripojte sa k svojej sieti pomocou vstupných a výstupných portov, ku ktorým patria USB-C™,
DisplayPort™, HDMI a LAN, alebo cez voliteľné wi-fi1 s integrovanými adaptérmi a anténami.1
● Okamžité pripojenie vďaka aplikáciám Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP a predvoleným webovým prehliadačom v základnej
výbave. Komunikácia a spolupráca vďaka podpore Skype for Business® a Cisco VXME.
● Vyberte si HP ThinPro založené na systéme Linux® alebo Windows 10 IoT Enterprise OS, aby riadilo vašu výpočtovú silu, pamäť a
jednotky SSD, a cloudové aplikácie alebo virtuálne pracovné plochy budú bežať hladko.
● Menej je niekedy viac. Každý systém prináša zjednodušený OS a aplikácie nevyhnutné na rýchlu a jednoduchú konfiguráciu a
nasadenie.
● Vstavaný softvér HP Device Manager jednoduchým spôsobom sleduje, konfiguruje a aktualizuje vaše zariadenia. Pomocou
nástroja HP Easy Shell môžete rozhranie a úroveň ochrany jednoducho prispôsobiť svojim potrebám.
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Dostupný operačný systém

Windows 10 IoT Enterprise pre tenkých klientov
HP ThinPro
HP Smart Zero Core

Prehľadávač

Internet Explorer 11 (pre modely so systémom Windows IoT Enterprise pre tenkých klientov); Mozilla Firefox 32

Dostupné procesory1

Intel® Celeron® N4000 s grafickou kartou Intel® UHD Graphics 600 (základná frekvencia 1,1 GHz, impulzná frekvencia do 2,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB,
2 jadrá)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB DDR4 SDRAM 2
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 2 400 MT/s.

Vnútorná pamäť

16 GB, Maximálne 32 GB, Pamäť flash

Dostupná grafická karta

Intel® UHD Graphics 600

Zvuk

Konektor mini-jack pre slúchadlá/mikrofón4

Protokoly

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

Vstupná jednotka

Tenká klávesnica HP USB Business5
Optická myš HP pre rozhranie USB5

Porty a konektory

1 zvukový vstup; 1 USB 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, USB 3.1, nabíjací)

Rozmery

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

Hmotnosť

0,74 kg (Hmotnosť závisí od konfigurácie.)

Napájanie

45 W externý adaptér s univerzálnym automatickým snímaním, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, automatickým vypínaním na úsporu energie a toleranciou
prepätia

Okolitý

Nízky obsah halogenidov7

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR® a registrácia EPEAT® Gold6
efektívnosti
Záruka

Ponuka 3-ročnej (3-3-0) obmedzenej záruky a servisu zahŕňa výmenu zariadenia bez opravy na mieste počas 3 rokov. Zmluvné podmienky sa v
jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Montážny držiak pre počítač
HP B300

Prispôsobte si kompletné riešenie s montážnou konzolou HP B300 PC, ktorá vám umožňuje pripojiť počítač HP
Workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo vybraných tenkých klientov HP priamo za zvolené displeje HP
EliteDisplay a HP Z 2017 alebo 2018.1
Číslo produktu: 2DW53AA

Myš 3Dconnexion CADMouse

Jednoducho rolujte, klikajte a zoomujte a pohodlne ovládajte svoje projekty CAD s myšou CADMouse od spoločnosti
3Dconnexion.
Číslo produktu: M5C35AA

Spoločnosť HP poskytuje po dobu 5 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že problém
nie je možné vyriešiť na diaľku.
Číslo produktu: U7929E
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Poznámky v krátkych správach
Všetky možnosti bezdrôtového pripojenia sa predávajú samostatne alebo ako voliteľné funkcie. Pre všetky bezdrôtové pripojenia 802.11 sa vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú
súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných prístupových bodov pre bezdrôtovú komunikáciu je obmedzená.
2
Displej a montážny systém sa predávajú samostatne.
3
Predáva sa ako konfigurovateľná možnosť.
1

Technické špecifikácie zrieknutie
Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa
líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2
Grafická čipová sada využíva časť celkovej systémovej pamäte (SDRAM) na zobrazenie grafiky. Systémová pamäť vyhradená pre grafiku nie je k dispozícii na ďalšie použitie inými programami.
3
Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre bezdrôtovej siete 802.11ac WLAN
sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti
802.11ac WLAN.
4
Tento produkt nemá interný PC reproduktor. Všetok zvuk musí vychádzať z periférnych zariadení (slúchadlá s mikrofónom, slúchadlá alebo reproduktory) pripojených k systému cez 3,5 mm konektor pre slúchadlá s
mikrofónom.
5
Voliteľná alebo doplnková funkcia.
6
Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke http://www.epeat.net. Solárnu nabíjačku nájdete zadaním
kľúčového slova „generator“ do vyhľadávania v obchode HP s príslušenstvom tretích strán na stránke www.hp.com/go/options.
7
Externé napájacie zdroje, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely dodané po nákupe nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
8
HP ThinUpdate je k dispozícii ako doplnok, ktorý je určený len pre konfigurácie s operačnými systémami Windows Embedded.
1

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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