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HP t310 G2 Zero Client
Krachtige prestaties. Uitstekende beveiliging

Werk veel sneller met de HP t310 G2
Zero Client. Onze snelste zero client
biedt de hoge prestaties die u wenst
en de beveiliging die u nodig heeft.
Implementatie en beheer zijn
eenvoudig, dus al uw apparaten zijn in
een oogwenk gebruiksklaar.

De prestaties en functionaliteit die u nodig heeft
● Verklein uw achterstand en blijf ruimschoots binnen uw deadlines dankzij de snelle opstart- en responstijden, ook voor

3D-applicaties. Werk productiever door schermen en accessoires aan te sluiten via extra USB-poorten en een extra DisplayPort™.

Superveilig, compact model
● Beperk de kans dat uw data in verkeerde handen vallen. Er worden geen data op de HP t310 G2 Zero Client opgeslagen: uw

intellectueel eigendom blijft veilig op de server. Door het compacte formaat blijft uw werkplek overzichtelijk.

Simpele installatie en eenvoudig beheer
● Probleemloze installatie. Deze PCoIP zero client is eenvoudig te implementeren voor VMWare®2 en Amazon WorkSpaces1. Teradici

beheertools4 maken updates en apparaatzichtbaarheid simpel.

Pluspunten:
● Upgrade uw grafische opties met één DVI-poort, een toegevoegde DisplayPort™ en in totaal zes USB-poorten voor al uw

accessoires.
● De HP t310 G2 Zero Client is gemakkelijk aan te sluiten op een VDI of cloudservers, met inbegrip van VMWare®- en Amazon

Workspaces-omgevingen.
● De t310 G2 Zero Client heeft een nieuw uiterlijk en nu ook een geïntegreerd VESA-montagepatroon.
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HP t310 G2 Zero Client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Geen besturingssysteem

Beschikbare processors TERA2321 PCoIP Zero Client

Maximum geheugen Tot 512 MB DDR3-1333 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1333 MT/sec

Beschikbare grafische
oplossingen

Graphics geïntegreerd op processor

Audio Stereo-uitvoer via een 1/8-inch mini-connector. Stereo-invoer via een 1/8-inch mini-microfoonconnector

Communicatie 10/100/1000 GbE of 100-Mbps fiber NIC; Wake-on-LAN (WOL) via magic packet; TCP/IP met DNS en DHCP; UDP

Protocollen VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP

Invoerapparaat HP USB-toetsenbord met snoer (standaard)
HP USB-muis met kabel (standaard)

Poorten en connectoren 4 USB 2.0; 1 hoofdtelefoon; 1 microfoon
(Twee van de vier USB 2.0-poorten worden gebruikt voor toetsenbord en muis)

Afmetingen 6,5 x 13,75 x 18,72 cm
(Met standaard)

Gewicht 0,6 kg

Voeding Wereldwijd autosensing 36 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz

Garantie 3 jaar (3-3-0) garantie en service omvat 3 jaar vervanging van de unit, zonder onsite reparatie. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP DisplayPort korte
kabelkit

Gebruik de kabelkit om uw workstation aan te sluiten op een extern scherm dat DisplayPort™ ondersteunt.
Bestelnr.: 1FN83AA

HP Z22n 21,5-inch
(54,6-cm) IPS-monitor
(ENERGY STAR)

Creëer een vrijwel ononderbroken overrompelende weergave met de HP Z22n Narrow Bezel IPS-monitor. Bijna randloos
aan drie zijden, kleurkalibratie in de fabriek voor consistente kleuren tussen projecten en schermen en flexibele
aansluitmogelijkheden voor apparaten.
Bestelnr.: M2J71A4

3Dconnexion CAD-muis Met de 3Dconnexion CAD-muis kunt u simpel scrollen, klikken en zoomen en gemakkelijk CAD-projecten uitvoeren.
Bestelnr.: M5C35AA

HP pc-montagebeugel voor
monitoren

Creëer een betere oplossing met de HP PC montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP desktop Mini, HP
Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter geselecteerde HP Z Displays en EliteDisplays kunt bevestigen.
Bestelnr.: N6N00AA

HP 3 jaar hardwaresupport
met snelle vervanging op
volgende werkdag voor thin
clients

HP biedt 3 jaar lang vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U4847E
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Messaging, voetnoten
1 Voor Amazon WorkSpaces is een abonnement van Amazon vereist. Zie http://aws.amazon.com/workspaces/ voor meer informatie. Voor Amazon WorkSpaces is Teradici firmwareversie 4.6 of hoger vereist.
2 VMware wordt afzonderlijk verkocht, een abonnement is vereist
3 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft
4 Teradici Management Console wordt afzonderlijk verkocht, een abonnement is vereist

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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