
Datasheet

HP t630 Thin Client
De ideale partner om uw bedrijf naar de cloud te brengen

Optimaliseer uw cloud-installaties met
de krachtige, configureerbare en
duurzame HP t630 Thin Client.
Ondersteun uw bedrijf nu en in de
toekomst met een quad-core
processor1, de mogelijkheid van twee
UHD/4K-schermen en aansluitopties
voor apparaten, het netwerk en lokale
opslag.2

Ontworpen ommeer te bieden
● U werkt sneller op een vakkundig gebouwde thin client met een geïntegreerd x86 quad-core1 systeem-op-een-chip. De

geïntegreerde AMD Radeon grafische engine ondersteunt tot twee UHD/4K-schermen2 voor een uitstekende media-ervaring.

Overbrug de kloof met uitgebreide connectiviteit
● Configureer precies de gewenste installatie met legacy-poorten voor betrouwbare werking van randapparaten, tweekanaals

DDR4 systeemgeheugen, vaste of optionele draadloze of glasvezelconnectiviteit2 en optioneel lokaal dual flash-geheugen2 tot
128 GB voor gescheiden, discrete opslag.

Softwaremet alle extra's, behalve extra kosten
● Pas de omgeving van uw besturingssysteem aan, installeer en implementeer op afstand, verbeter de Wi-Fi- en

netwerkprestaties en krijg de kwaliteit van lokale multimedia via de cloud dankzij exclusieve value-added software van HP: HP
Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics3 en HP Easy Shell.4

Pluspunten:
● Blijf uw vertrouwde randapparaten gebruiken en wees klaar voor de toekomst met PS/2- en seriële poorten, een VGA-uitgang of

tweede seriële poort2 en handige USB 3.0- en USB 2.0-poorten aan voor- en achterzijde.
● Bescherm data met VDI- en cloudhosting, gecertificeerd TPM, een volgens de specificaties van NIST (National Institute of

Standards and Technology) ontworpen BIOS en Windows Write Filter-bescherming.
● Houd contact met collega's dankzij ondersteuning voor UC-oplossingen (Unified Communications).2

● Werk met een vaste verbinding via standaard RJ-45, draadloos met optioneel Wi-Fi/Bluetooth®2 of een extern
Wi-Fi-antennesysteem of gebruik glasvezel via een optionele Fiber Optic-netwerkadapter.2

● Werk met SaaS-oplossingen naar keuze op abonnementbasis, zoals Office 365.5

● Kies een vertrouwd, betrouwbaar Windows®- of Linux®-besturingssysteem en combineer het met uw eigen ISV.
● Beperk het stroomverbruik, de koelingsbehoefte en afleiding met een geluidloos, laag-halogeen6 ontwerp met HP Active

Thermal Management.
● Een levenscyclus van twee jaar, drie jaar garantie en HP Care service-opties zorgen voor zekerheid.7
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HP t630 Thin Client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 IoT Enterprise voor Thin Clients
Windows Embedded Standard 7E
HP ThinPro
HP Smart Zero core

Browser Microsoft Internet Explorer 11 (voor modellen met Windows Embedded Standard 7E en Windows 10 IoT voor Thin Clients); Mozilla Firefox 36 (voor
modellen met HP ThinPro en HP Smart Zero Core)

Beschikbare processors1 AMD GX-420GI SoC met Radeon™ R6E Graphics (2 GHz tot 2,2 GHz, 2 MB cache, 4 cores)

Maximum geheugen Tot tot 32 GB DDR4-1866 SDRAM 2

Standaard geheugen, noot: Tot 1 GB systeemgeheugen voor grafische toepassingen. Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec.

Interne opslag Tot 8, 16, 32, 64 of 128 GB, MLC flash-geheugen

Audio Intern versterkt luidsprekersysteem voor het afspelen van geluid, 3,5-mm hoofdtelefoonconnector (aan voorzijde); 3,5-mm combo lijningang/uitgang (aan
achterzijde)

Communicatie Realtek GbE

Protocollen Microsoft RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP
(Protocollen zijn afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem)

Poorten en connectoren 2 Hi-Speed USB 2.0; 2 SuperSpeed USB 3.0; 1 headset
(Één poort aan de achterzijde van het systeem is beschikbaar voor VGA of 2e seriële poort of fiber-optic NIC of externe Wi-Fi-antenne)

Afmetingen 12 x 22 x 25,1 cm
(Verticale positie zonder voet)

Gewicht 1,52 kg
(Met voet. Gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Voeding 65-watt externe voedingsadapter, wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiektolerant

Omgeving Laag-halogeen7

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Gold-geregistreerde configuraties beschikbaar6

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 Integrated Work Center
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit: de standaard biedt plaats aan een HP thin client en de meeste HP 17- tot 24-inch1

(43,18- tot 60,96-cm) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard
VESA-bevestiging.
Bestelnr.: E8H16AA

HP Quick Release-beugel Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.
Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
voor desktop Mini en thin
client

Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client
– bestaande uit een monitor1 en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox1 – waarop alle poorten vanaf de
voorzijde toegankelijk zijn.
Bestelnr.: G1V61AA

HPWireless Business plat
toetsenbord

Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP Wireless Business platte toetsenbord om uw data gemakkelijk
en draadloos in te voeren.
Bestelnr.: N3R88AA

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 5 jaar hardwaresupport
met snelle vervanging op
volgende werkdag voor thin
clients

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U7929E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
2 Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.
3 Voor HP True Graphics is een HP thin client nodig met een HP ThinPro 5.0 of hoger besturingssysteem (combo-OS met HP Smart Zero Core begint vanaf v5.0), AMD-processortechnologie en een Citrix® virtuele
desktopinfrastructuur – XenApp® of XenDesktop® v7.0 of hoger of WES 7E 32-bits/Windows 10 IoT met een Citrix® 4.4 ontvanger en Citrix® virtuele desktopinfrastructuur – XenApp® of XenDesktop® v7.0 of hoger. HP
True Graphics is voorgeïnstalleerd op het besturingssysteem vanaf HP ThinPro 5.2. Zie de QuickSpecs voor exacte informatie over compatibiliteit.
4 HP Easy Shell is momenteel beschikbaar op HP Thin Clients met een Windows Embedded besturingssysteem.
5 Office 365 wordt apart verkocht. Internetservice is vereist voor cloud- en apptoegang en moet apart worden aangeschaft.
6 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
7 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 De GPU (Graphics Processing Unit) gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor andere programma's.
3 Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft draadloos toegangspunt en een internetabonnement nodig zijn. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
4 Trusted Platform Module (TPM) versie 1.2 (voor modellen met HP Thin Pro, HP Smart Zero Core en Windows Embedded Standard 7E) of versie 2.0 (voor modellen met Windows 10 IoT Enterprise voor Thin Clients of
zonder besturingssysteem).
5 Software is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem. Raadpleeg de Quickspecs van dit product voor meer informatie.
6 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
7 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14604_div/14604_div.pdf

