
Datasheet

HP t730 Thin Client
De ultieme thin client.

Add-ons, extra's en optionele
kenmerken zijn niet nodig. De HP t730
Thin Client, HP's krachtigste desktop
thin client, is direct uit de doos
inzetbaar in veeleisende omgevingen
met een quad-core AMD-processor1,
keus uit een reeks interfaces, OS en
ISV en standaard ondersteuning voor
4 UHD/4K-schermen2.

Topprestaties
● Gebruik de kracht van AMD's nieuwste generatie quad-core1 APU met Turbo Core-technologie die CPU-activiteit kan vertragen en

verhogen tot 3,6 GHz om VDI en lokale applicaties uit te voeren en video naar vier schermen te renderen.

Verbreed uw blikveldmet vier monitoren
● Creëer een efficiënte werkplek met meerdere monitoren dankzij DisplayPort-aansluitingen voor maximaal vier

UHD/4K-schermen2 of zes schermen met de discrete grafische kaart.3 Dan geniet u elke dag van een hoge pixeldichtheid en een
haarscherpe, uiterst gedetailleerde weergave.

Geïntegreerde softwaremaakt het voordelig
● Stroomlijn installaties, verbeter de gebruikservaring en zorg voor probleemloos beheer dankzij exclusieve HP thin client software:

HP Device Manager, HP Velocity en HP Easy Shell.4

Plan vooruit met uitbreidbare I/O-verbindingen
● Ondersteun uw bedrijf nu en in de toekomst met seriële, parallelle, PS/2- en USB-poorten en een laag-model PCI Express x4

uitbreidingsslot.

Extra kenmerken:
● Uitgebreide ondersteuning voor Unified Communications (UC) oplossingen zoals Skype voor Business.
● HP Device Manager maakt het gemakkelijk om apparatuur te implementeren, te beheren en te onderhouden.
● HP True Graphics6 software biedt baanbrekende video en grafische presentaties vanuit de cloud zonder kwaliteitsverlies.
● Verbeter de vaste en Wi-Fi-netwerkprestaties en de eindgebruikerservaring met HP Velocity-software.
● Vereenvoudig het gebruik van Windows Embedded op uw HP Thin Client met de HP Easy Shell-interface en bescherming voor

gerichte cloudcontrole.4

● Sluit aan in elk netwerk met de standaard RJ-45 interface of een optionele Wi-Fi of Fiber Optic-netwerkadapter.3

● Gebruik software op abonnementbasis3 vanuit de cloud met een voorgeïnstalleerde browser.
● Kies het juiste besturingssysteem en de juiste ISV voor uw omgeving.
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HP t730 Thin Client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Browser Microsoft Internet Explorer 11 (voor modellen met Windows Embedded Standard 7P en Windows 10 IoT voor Thin Clients); Mozilla Firefox 19 (voor
modellen met HP ThinPro en HP Smart Zero Core)

Beschikbare processors1 AMD RX-427BB APU met Radeon™ HD 9000 graphics (2,7 GHz tot 3,6 GHz, 4 MB cache, 4 cores)

Maximum geheugen Tot 16 GB DDR3L-1600 SDRAM 2

Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

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

Beschikbare grafische
oplossingen

AMD FirePro™ W21003

Audio Intern versterkt luidsprekersysteem voor het afspelen van geluid

Communicatie Realtek GbE

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

Invoerapparaat HP toetsenbord
HP muis

Poorten en connectoren 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 hoofdtelefoon; 1 hoofdtelefoon/microfoon

Afmetingen 221 x 67 x 240 mm
(Verticale configuratie)

Gewicht 1,8 kg
(Gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Voeding 85 Watt, 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 On-site garantie en service: De driejarige (3-3-0) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per land.
Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP 5 jaar exchange-service
op volgende werkdag, alleen
voor thin client

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U7929E
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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 gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is
vereist. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie.
2 Ultra HD of 4K (3840 x 2160 resolutie) content is vereist.
3 Moet apart worden aangeschaft.
4 HP Easy Shell is momenteel beschikbaar op Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard en Windows Embedded 8.1 Industry Pro.
5 3D-content is vereist voor 3D-weergave. Om 3D optimaal te benutten is een scherm nodig dat 3D ondersteunt.
6 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, namelijk 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.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 De grafische chipset gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen (RAM) voor grafische prestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor andere
programma's.
3 Optioneel of als add-on.
4 Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft wireless access point en een internetabonnement nodig zijn. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
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.

Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients

Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

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