
Datablad

HP t310 Quad-Display Zero Client
Utöka din vy och produktiviteten med en Zero Client med fyra
bildskärm

Gör era saker samtidigt som ett
proffs och få enkel och säker PCoIP-
prestanda i arbetsstationsklass för
alla dina program för design och
innehållsskapande samt
affärsprogram med HP t310 Quad-
Display Zero Client, den senaste HP
Zero Client-versionen som stöder upp
till fyra bildskärmar.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

En mästare på multitasking med fantastisk upplösning
Se och dela med dig av alla dina projekt på en DisplayPort™ -anpassad erskärmskonguration  – inga hubbar
eller adaptrar krävs. Nu kan du köra era grak-, modellerings- och simuleringsöden på två 2560 x 1600-
bildskärmar eller fyra 1920 x 1200-bildskärmar.

Säkerhet utan krångel
Skydda ditt arbete med en Teradici Zero Client som inte har OS och som sänder pixlar i stället för data. Säg adjö till
förlorade uppgifter, uppdateringar och virus. Det betyder dessutom en låg ljud- och värmenivå och
energiförbrukning för att hårdvaran även ska vara enkel att underhålla.

Kraftfull prestanda
Upplev 3D-grak med hög upplösning, full bildhastighet och direktuppspelad HD-media på alla dina skärmar  från
den ökade prestandan i PCoIP-hårdvaran. Anslut snabbt till dina USB-enheter och skicka och ta emot HD-ljud utan
några eftersläpningar.

Ytterligare funktioner
Få användarna att arbeta direkt, oavsett uppgift – fullt utvecklad VDI, lokala programvaror, videorendering till fyra
bildskärmar  eller alla ovanstående – med en äkta drivrutinslös och tillståndslös Zero Client.
Använd din HP t310 med VMware® Horizon 6 som på begäran ger användarna en optimerad säker virtuell
arbetsyta för fjärrskrivbord, program och videoströmmar på en enda, effektiv plattform.
Kompatibilitet med Amazon WorkSpaces möjliggör enkel åtkomst för molnbaserade stationära datorer så att
användarna kan nå sina dokument, program, resurser och mycket annat.
Håll kontakt med dina kollegor med stöd för enhetliga kommunikationslösningar (UC).
Anslut till vilket nätverk som helst med ett RJ-45-standardgränssnitt, valfri WiFi- eller beroptisk nätverksadapter.
Håll ordning på dina kablar med alla anslutningar du behöver – fyra DisplayPort™-utgångar, fyra USB 2.0-portar
samt ljud-, mikrofon- och högtalaruttag.
Du kan känna dig trygg med tre års begränsad garanti och HP Care-tjänster.
Hantera din Zero Client och hålla den uppdaterad med PCoIP administrationskonsol. Ett års abonnemang på
Desktop Access ingår vid köp av alla nya HP t310 Zero Client-enheter
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HP t310 Quad-Display Zero Client Specikationstabell

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Tillgängliga operativsystem Oberoende av operativsystem
Tillgängliga processorer TERA2140 PCoIP Zero-klient

Maximalt minne 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Överföringshastigheten är upp till 1 333 MT/s

Bildskärmsstöd Stöder 4 skärmar med upplösningar på upp till 1920 x 1200 eller 2 skärmar med upplösningar på upp till 2560 x 1600
Tillgänglig grak Grak integrerad i processorn
Protokoll VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP

Portar och anslutningar
Framsida: 2 USB 2.0; 1 mikrofonuttag; 1 uttag för hörlurar ;
Tillbaka: 1 headsetuttag; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 4 DisplayPort™ 1.2  ;
(En av 4 USB 2.0-portar används för tangentbord och mus)

Inmatningsenheter HP USB-tangentbord; HP USB-mus;

Kommunikation WLAN: 10/100/1000 GbE; 100 Mbit/s Fiber-NIC (tillval); 1 Gbit/s Fiber NIC (tillval); Wake on LAN (WOL) med magiskt
paket; Wake on USB; TCP/IP med DNS och DHCP; UDP ;

Säkerhetshantering Plats för HP kabellås;
Strömförsörjning 36 W autoavkänning världen över, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Yttermått 4,48 x 13,25 x 18,3 cm (Utan stativ)
Vikt Från 0,802 kg

Garanti 3 års (3-3-0) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende enhetsbyte utan reparation på platsen.
Villkor och bestämmelser kan variera mellan olika länder. Det nns vissa restriktioner och undantag.
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HP t310 Quad-Display Zero Client

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 5 års maskinvarusupport för
tunna klienter med utbyte på plats
nästa arbetsdag

Under 5 år byter HP snabbt ut den trasiga hårdvaran dagen efter att den gått sönder om
problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7929E
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HP t310 Quad-Display Zero Client
Fotnoter om meddelandetjänster
 Säljs separat.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geograska områden. Tjänsten startar från inköpsdatum av hårdvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information nns på

www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar, och dessa rättigheter
påverkas inte på något sätt av HPs villkor för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
 DisplayPortTM uppfyller inte riktlinjerna för VESA 1.2-certiering.
 Ett (1) års abonnemang på Teradici Desktop Access ingår. Köpbevis krävs. Provperioden börjar gälla det datum då du köper hårdvaran. PCoIP Zero Client-köpet måste ha gjorts efter den 1 december 2017. Mer information nns på teradici.com.

 

Fotnoter med tekniska specikationer
 Amazon WorkSpaces kräver abonnemang från Amazon. Se http://aws.amazon.com/workspaces/ för fullständiga detaljer.
 VMware säljs separat, kräver ett abonnemang.
 Teradici Management Console säljs separat och kräver ett abonnemang.
 Ett (1) års abonnemang på Teradici Desktop Access ingår. Köpbevis krävs. Provperioden börjar gälla det datum då du köper hårdvaran. PCoIP Zero Client-köpet måste ha gjorts efter den 1 december 2017. Mer information nns på teradici.com.
 DisplayPortTM uppfyller inte riktlinjerna för VESA 1.2-certiering.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information häri.
 
Alla varumärken tillhör respektive ägare.
4AA6-8833, April 2022
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