Tenký klient HP t5740e

Výkon stolního počítače, spolehlivost tenkého klienta

Tenký klient HP t5740e zahrnuje nejnovější technologie, poskytuje
skutečný výkon stolního počítače, flexibilní rozšiřitelnost
a spolehlivost v klientských virtualizačních prostředích.

Nejmodernější technologie
Model HP t5740e v sobě spojuje procesor Intel Atom
N280 a čipovou sadu GL40, paměť RAM DDR3
a nativní podporu duálních monitorů prostřednictvím
konektorů VGA a DisplayPort, a nabízí tak ohromující
poměr ceny a výkonu. Model HP t5740e s nízkou
spotřebou splňuje přísné požadavky ENERGY STAR®
a je v souladu se směrnicemi Evropské unie EuP.
Inteligentní a flexibilní design
Prodlužte snadno životní cyklus systému jednoduchým
rozšířením paměti v otevřeném slotu RAM nebo
přidáním karet do volitelného rozšiřujícího modulu
PCIe x4 či PCI. Připojte řadu periferních zařízení
prostřednictvím osmi portů USB 2.0 (včetně dvou
v zabezpečené části) a portům pro starší zařízení.
Použijte standardní gigabitový ethernetový adaptér
nebo zvolte integrované bezdrátové zařízení. Využijte
efektivně svůj pracovní prostor s modelem HP t5740e,
který lze umístit horizontálně či vertikálně, instalovat
pod stůl či na stěnu prostřednictvím volitelného
rychloupínacího adaptéru HP Quick Release, nebo
využijte pohodlí integrovaného multifunkčního stojanu
HP Integrated Work Center Stand.
Výjimečné zážitky bez problémů
Snadno nasazujte známé a spolehlivé výpočetní
prostředí a užívejte si zvýšeného zabezpečení
a snadnější správy. Systém společnosti Microsoft
Windows Embedded Standard 7 s širokou paletou
funkcí ve spojení se špičkovým softwarem od
společností HP, Citrix, VMware a dalších zaručuje
práci jako na stolním počítači v celé řadě řešení
virtuální plochy. Díky inovativní nabídce dodávaných
řešení HP pro správu na trhu pro malé, střední i velké
podniky lze tenké klienty HP snadno spravovat
z jediné konzoly, což šetří personálu technické
podpory běžné úkony spojené s opravou a podporou

počítačů a dává více prostoru pro strategické využití
zdrojů IT.
Důvěryhodný partner
Díky tenkému klientu HP t5740e na pracovním stole
vám osvědčené portfolio hardwaru, softwaru a služeb
společnosti HP pro spojení pracovní plochy s datovým
centrem umožní vytvořit řešení s použitím tenkých
klientů, které zdokonalí vaši infrastrukturu IT a práci
uživatelů. Můžete si rovněž vybrat z řady služeb HP
Care Pack a rozšířit svoji ochranu za standardní
záruky 1. Více informací o tenkém klientu HP t5740e
naleznete na adrese www.hp.cz/tenkyklient
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Originální Windows® Embedded Standard 7

Prohlížeč

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Procesor

Procesor Intel® Atom N280 1,66 GHz

Paměť

4 GB paměti na primární jednotce Flash, volitelně 16 GB paměti na druhé jednotce Flash (je prodávána zvlášť), 2 GB paměti DDR3 SODIMM (64 MB
systémové paměti RAM je rezervováno pro grafickou kartu)

Video

Intel GL40

Podpora vstupně-výstupních a
periferních zařízení

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 port VGA; 1 RJ-45; 1 sluchátka; 1 vstup pro mikrofon 1 sériový; 2 porty PS/2 (klávesnice a myš); 2 další porty USB 2.0 se
nachází v zabezpečené části. Volitelný rozšiřující modul obsahuje 1 paralelní port a druhý sériový port.

Možnosti připojení

Síťový adaptér 10/100/1000 Gigabit Ethernet, některé modely mají navíc integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n a anténu

Emulace

Podpora dvou monitorů

Software

Rozšířený filtr zápisu a filtr zápisu na základě souborů; Microsoft Firewall; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP Remote Grapics
Software Receiver; HP Device Manager agent; HP Client Automation agent; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP Universal Print Driver (dostupný
volitelně)

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

4,4 x 22,2 x 25,5 cm

Hmotnost

Od 1,58 kg

Napájení

Celosvětová automatická detekce 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, 65W zdroj napájení s ochranou proti přepětí,
v souladu s normou Energy Star 2.0

Ekologické

Splňuje normu ENERGY STAR®

Záruka

3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

1 Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit některá omezení. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky.
Zvolit správnou úroveň služeb pro váš produkt HP vám pomůže nástroj HP Care Pack Services Lookup Tool na webu www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na webu www.hp.cz/carepack.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny Microsoft v USA a dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA,
kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu
stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Stojan HP Integrated Work
Center

Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého počítače HP Compaq
dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu s pohodlím řešení „vše v jednom“ [1] pro
vytvoření přesně takové pracovní konfigurace, jakou potřebujete. Stojan IWC GN783AA a GN783AT
nyní zahrnuje kryt zadního panelu řady 8000, nemusíte jej tedy kupovat samostatně.

Produktové číslo: GN783AA

Klávesnice HP USB Smart
Card

Inovační plnohodnotná klávesnice, která využívá technologie Smartcard k zabránění neoprávněnému
přístupu k počítači a firemní síti.

Produktové číslo: ED707AA

Rozšiřující modul HP
t5740/t5745 PCI Express
4x/PCI

Rozšiřte možnosti tenkého klienta HP nebo klienta HP pro vysílání datových proudů tímto rozšiřujícím
modulem PCIe x4/PCI. Rozšiřující modul HP nabízí připojení pro karty PCIe x4 a lze jej konfigurovat i
tak, aby poskytoval další 32bitový slot PCI. Rozšiřující modul nabízí také další paralelní port a druhý
sériový port.

Produktové číslo: AZ551AA

Adaptér HP DisplayPort do
DVI-D

Převádí výstup z konektoru DisplayPort v kancelářském stolním počítači HP Compaq na port Single
Link DVI-D. Adaptér disponuje konektorem DisplayPort se západkou na jednom konci a konektorem
DVI-D na druhém konci pro připojení kabelu monitoru DVI-D.

Produktové číslo: FH973AA

Tříletá záruka s výměnou
následující pracovní den

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného
hardwaru následující den po poruše.

Produktové číslo: U4847E
2 Jednotky jsou prodávány samostatně.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

