Podatkovni list

Lahki odjemalec HP t430
Vsestranska naprava, oblikovanje za delo v oblaku, je intuitivna za skrbnike informacijske tehnologije in
uporabnike
Končni uporabniki brez težav
razumejo delovanje intuitivnega
lahkega odjemalca HP t430,
optimiziranega za virtualizacijo
namizja in aplikacije, temelječe na
oblaku, skrbniki za informacijsko
tehnologijo pa ga z lahkoto vzdržujejo.

Dodelan od znotraj navzven

● Vse od uporabniškega vmesnika do kompaktnega oblikovanja in moči za obdelavo zagotavlja sodobno računalniško izkušnjo.

Bolje povezani

● Čeprav je lahki odjemalec HP t430 majhen, s priključkom USB-C™ za napajanje in prenos zvoka ter podatkov, pestro izbiro
izhodov za video ter povezavama Ethernet in Wi-Fi1 zagotavlja veliko možnosti.

Poenostavljeno skrbništvo

● Z lahkim odjemalcem, vnaprej konfiguriranim z operacijskim sistemom HP ThinPro, ki temelji na Linux®, ali sistemom Windows
10 IoT Enterprise in HP-jevo programsko opremo za upravljanje, poenostavite nastavitev navideznega namizja ali naprave v
oblaku.

Posebnosti:

● Ne glede na to, ali izberete operacijski sistem HP ThinPro, temelječ na Linux®, ali sistem Windows 10 IoT, uporabnikom zagotovite
intuitiven in naraven vmesnik ter poznano navigacijo.
● Lahkega odjemalca HP t430, oblikovanega s tanjšim profilom in vgrajenimi možnostmi za montažo VESA, lahko namestite na
hrbtno stran zaslona ali diskretno postavite na mizo ali pod njo ali v kiosk.2
● Najnovejša generacija procesorja Intel® Celeron® s hitrostmi do 2,6 GHz, pomnilnik DDR4, shramba na fiksnem pogonu in
podpora za zaslon 4K zagotavljajo več kot dovolj zmogljivosti za vsa opravila.3
● Z rešitvami Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP in privzetimi spletnimi brskalniki lahko nemudoma vzpostavite povezavo brez
kakršnih koli dodatkov. Komunicirajte in sodelujte s podporo za Skype for Business® in Cisco VXME.
● Dodajte naprave in zaslone ter jih povežite v omrežje z vhodno/izhodnimi priključki, ki vključujejo USB-C™, DisplayPort™, HDMI in
LAN ali dodatno povezavo Wi-Fi1 z vgrajenimi prilagojevalniki in antenami.1
● Z rešitvami Citrix®, VMware®, Microsoft® RDP in privzetimi spletnimi brskalniki lahko nemudoma vzpostavite povezavo brez
kakršnih koli dodatkov. Komunicirajte in sodelujte s podporo za Skype for Business® in Cisco VXME.
● Za poganjanje procesorske moči, pomnilnika in fiksnega pogona ter zanesljivo izvajanje aplikacij v oblaku ali navideznih namizij
izberite operacijski sistem HP ThinPro, ki temelji na Linux®, ali sistem Windows 10 IoT Enterprise.
● Včasih je manj več. Vsak sistem vključuje poenostavljen operacijski sistem in ključne aplikacije za hitro in preprosto konfiguracijo
ter uvedbo.
● Vgrajena programska oprema HP Device Manager zagotavlja preprosto spremljanje, konfiguriranje in posodabljanje naprav. S
tehnologijo HP Easy Shell lahko prilagodite vmesnik in raven zaščite tako, da ustreza vašim potrebam.
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Lahki odjemalec HP t430 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce
HP ThinPro
Jedro HP Smart Zero
Brskalnik

Internet Explorer 11 (za modele s sistemom Windows IoT Enterprise za lahke odjemalce); Mozilla Firefox 32

Razpoložljivi procesorji1

Procesor Intel® Celeron® N4000 z grafično kartico Intel® UHD 600 (osnovna frekvenca 1,1 GHz, višja frekvenca do 2,4 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB pomnilnika DDR4 SDRAM 2
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.

Notranji pomnilnik

16 GB, Največ 32 GB, Bliskovni pomnilnik

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel® UHD 600

Zvočna kartica

Mini priključek za slušalke/mikrofon4

Protokoli

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

Vhodna naprava

Tanka poslovna tipkovnica HP USB5
Optična miška HP USB5

Vrata in priključki

1 vhod za zvok; 1 priključek USB 2.0; 1 priključek USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, USB 3.1, polnjenje)

Mere

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

Teža

0,74 kg (Teža je odvisna od konfiguracije.)

Napajanje

45-vatni zunanji adapter, odporen na nihanja, s samodejnim zaznavanjem napetosti po vsem svetu, 100–240 volti izmeničnega toka, 50–60 Hz in
samodejnim izklopom za varčevanje z energijo

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi7

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam certifikata ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Gold6

Garancija

Ponudba s triletno (3-3-0) omejeno garancijo in servisom vključuje triletno obdobje zamenjave delov brez popravila na mestu uporabe. Pogoji in določila so
odvisni od države. V veljavi so določene omejitve in izključitve.
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Lahki odjemalec HP t430
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Montažni nosilec za
računalnike HP B300

Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za računalnike HP B300, ki omogoča, da
namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik HP, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za
izbrane zaslone HP Elite in HP Z 2017 in 2018.1
Številka izdelka: 2DW53AA

3Dconnexion CadMouse

Z miško 3Dconnexion CADMouse poenostavite funkcije drsenja, klikanja in povečevanja ter učinkovito upravljajte svoje
projekte CAD.
Številka izdelka: M5C35AA

HP za obdobje 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti
na daljavo.
Številka izdelka: U7929E
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Lahki odjemalec HP t430
Opombe k sporočilom
Vse brezžične možnosti so naprodaj ločeno ali kot izbirne funkcije. Za brezžično povezavo 802.11 sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih
dostopnih točk je omejena.
2
Zaslon in oprema za montažo sta naprodaj ločeno.
3
Naprodaj kot nastavljiva možnost.
1

Tehnične specifikacije zanikanja
Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja podjetja Intel ni merilo za višjo zmogljivost.
2
Grafično vezje za delovanje grafike uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika (SDRAM). Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju grafike, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
3
Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se
končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
4
Ta izdelek ne vključuje notranjega zvočnika računalnika. Za zvok morate uporabiti zunanje naprave, na primer naglavne slušalke, ušesne slušalke ali zvočnike, priključene v sistem prek 3,5-mm priključka za slušalke.
5
Izbirna ali dodatna funkcija.
6
Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Za stanje registriranja po posameznih državah pojdite na spletno mesto http://www.epeat.net. Na naslovu
www.hp.com/go/options v HP-jevi trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja.
7
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
8
HP ThinUpdate je na voljo kot dodatek samo za konfiguracije, ki uporabljajo operacijske sisteme Windows Embedded.
1

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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