Folheto de especificações

HP t310 All-in-One Zero Client
Maximize o espaço de
trabalho e a produtividade
com o HP T310 All-in-One
Thin Client. Conexão simples
para computação baseada em
nuvem via VMware PCoIP e
tecnologia Zero Client em
uma unidade compacta única.

Tamanho pequeno, desempenho grande.
● Desfrute de um desktop VMware perfeito, de alto desempenho com Tera 2 PCoIP, que oferece tela de baixa

latência e tempo de resposta rápido, mesmo para seus aplicativos mais exigentes.

Mantenha a simplicidade.
● Implante, gerencie e mantenha facilmente a sua base instalada, como Gerenciador de Dispositivos HP, uma

ferramenta de software disponível exclusivamente para HP Thin Clients.

Mantenha-se seguro.
● Mantenha todos os dados no data center com um thin client que transfere as telas ao usuário local para um

nível de segurança ultra-alto e gerenciamento de clientes fácil. Reduzir os custos de TI e simplifique a
implantação com suporte e gerenciamento centralizados.

Fique despreocupado com um investimento inteligente.
● Obtenha suporte global com uma garantia padrão limitada de três anos e ajude a economizar dinheiro com

um projeto com eficiência energética que inclui certificações ecológicas reconhecidas globalmente.

● Tenha um design sem ventoinhas e um sistema de refrigeração silencioso que comporte instalações em

grandes quantidades em espaços pequenos, além de uma tela de 23 polegadas que dá destaque a todo o
seu trabalho.

● Esteja pronto para entrar em ação imediatamente com um mouse e um teclado incluídos.
● Personalize seu multifuncional com uma variedade de entradas que oferecem suporte a periféricos

externos, um segundo monitor, Ethernet e interatividade audiovisual.

● Acelere o desempenho do hardware com o Tera 2 PCoIP e o processador Teradici Tera 2321.
● Ajuda a proteger seus dados e softwares, ao deixá-los no servidor, e seu dispositivo com uma trava de cabo

HP opcional.1

● Implante a mesma configuração ao redor do mundo com a SKU de série global, que assegura o mesmo

produto onde quer que você faça negócios.

● Ajuda a garantir implantações consistentes aos poucos, com um ciclo de vida de 36-meses.
● Faça o alinhamento com os requisitos de privacidade e segurança e capacite a equipe para trabalhar com

pacientes no seu ambiente.
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Sistema operacional disponível

Independente de sistema operacional

Processadores disponíveis

TERA2321 PCoIP Zero Client

Memória Máxima

512 MB SDRAM DDR3-1333
32 MB Flash

Gráficos disponíveis

Gráficos integrados ao processador

Áudio

Dois alto-falantes de 1 W, miniconector para microfone de 1/8 de polegada (3,5 mm), miniconector para fone de ouvido de 1/8 de polegada (3,5
mm)

Monitor

Tela com iluminação por LED widescreen de 23,6" com suporte para 1 monitor adicional via DVI-I com resoluções de 1920 x 1080

Comunicações

10/100/1000 GbE; WOL (Wake on LAN) usando pacote mágico; TCP/IP com DNS e DHCP; UDP

Protocolos

VMware® Horizon View™ através de PCoIP; VMware Horizon® DaaS® através de PCoIP; Amazon WorkSpaces através de PCoIP

Dispositivos de Entrada

Teclado USB com fio HP (padrão) ; Mouse USB com fio HP (padrão)

Portas e conectores

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 microfone; 1 fone de ouvido; 1 conector de alimentação; 1 entrada VGA; 1 saída DVI-I

Dimensões

21,92 x 6,45 x 15,73 pol.
55,68 x 16,38 x 39,95 cm

Peso

8,78 lb.
3.99 kg

Alimentação

Detecção automática mundial de 65 W, 100-240 VCA, 50-60 Hz

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® e registro EPEAT® disponíveis 1

Garantia

Garantia e Serviços HP Total Care oferece opções de garantia de hardware de três anos limitada, dependendo do país. Os HP Care Packs
opcionais estendem sua proteção além da garantia limitada padrão. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem
variar, dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para
mais detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou
indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos estatutários adicionais, de acordo com as leis locais aplicáveis, e tais
direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições da HP para serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu
produto HP
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Monitor HP ProDisplay P231
LED 23" com retroiluminação
por LED (ENERGY STAR)

Seu monitor de negócios do dia a dia acaba de ser atualizado com uma tela grande. Economize dinheiro e seja
mais produtivo, com um monitor básico de negócios que oferece desempenho sólido, um massiva tela de 23
polegadas e economia de energia, por um preço muito atrativo. Faça mais durante o dia, e faça sua empresa
crescer com eficiência, usando um monitor elegante que tem a comprovada qualidade e confiabilidade da HP,
um ciclo de vida estável e compatibilidade com acessórios da HP.
Referência: E4S07AA

Trava de cabo HP com chaves
ultrafinas

Proteja seu Ultrabook™ HP ou PC notebook de forma rápida e fácil com a trava de cabo HP com chaves
ultrafinas.
Referência: H4D73AA

Serviço somente para Thin
Client de troca no dia útil
seguinte por 3 anos HP

O serviço de troca do suporte de hardware HP oferece um serviço de troca confiável e rápida para produtos
qualificados da HP. Especificamente direcionado para de produtos que possam ser enviados facilmente e em
que os clientes possam facilmente restaurar dados a partir de arquivos de backup, serviço de troca do suporte
de hardware HP é uma alternativa de bom custo-benefício, mas ainda conveniente para suporte no local da
instalação. O serviço de troca do suporte de hardware HP oferece um produto ou peça de reposição a ser
fornecido sem despesas de frete, no seu loca, em um período de tempo especificado. Os produtos ou peças de
reposição são novos ou equivalentes a novos no desempenho.
Referência: U4847E
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Notas de rodapé de mensagens
1

Recurso opcional vendido separadamente ou como recurso adicional.

Notas de rodapé das especificações técnicas
1

Registrada para EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter o status de registro por país.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste
documento estão sujeitas a alteração sem aviso. Os recursos específicos podem variar de modelo para modelo. As únicas garantias de produtos e serviços HP
são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento
deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou por omissões aqui contidos.
ENERGY STAR é uma marca registrada de propriedade do governo dos EUA.
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