HP t5740e tynd klient

Pc'ens ydelse, den tynde klients driftsikkerhed

HP t5740e, der er fuld af ny teknologi, giver ægte pc-ydelse, fleksibel
udbygning samt pålidelighed i klientvirtualiseringsmiljøer.

Førende teknologi
HP t5740e kombinerer Intel Atom N280-processoren
og GL40-chipsættet, DDR3 RAM og indbygget
understøttelse af to skærme med VGA- og
DisplayPort-stik i en løsning med et imponerende
pris/ydelsesforhold. HP t5740e med det lave
strømforbrug overholder de strenge ENERGY
STAR®-krav samt EU’s EuP-direktivet.
Smart fleksibelt design
Systemets levetid kan nemt forlænges med enkel
hukommelsesopgradering i den åbne RAM-sokkel eller
tilføjelse af kort i PCIe x4/PCI-udvidelsesmodulet
(ekstraudstyr). Tilslut en række forskellige ydre enheder
med otte USB 2.0-porte (herunder to i et sikkert rum)
og ældre porte. Brug standard Gigabit Ethernet, eller
vælg den integrerede trådløse forbindelse. Få det
maksimale ud af pladsen med HP t5740e, der kan
placeres vandret eller lodret samt monteres under
bordet eller på væggen med HP Quick Release
(ekstraudstyr), eller tilføj HP Integrated Work Center
Stand, som giver en bekvem alt-i-en-løsning.
Uhørt enkle løsninger
Du kan hurtigt installere kendte og pålidelige
løsninger og samtidig nyde den ekstra sikkerhed og
nemme administration Windows Embedded Standard
7 med masser af førende software from HP, Citrix,
VMware mv. giver en pc-lignende løsning i mange
forskellige virtuelle desktop-miljøer. HP tynde klienter,
der leveres med HP's innovative
administrationsløsninger til alle størrelser virksomheder
forudindlæst, kan nemt administreres fra en enkelt
konsol, så it-medarbejderne kan få mere tid til
strategisk it.

En partner du kan stole på
Med en HP t5740e tynd klient på skrivebordet hjælper
HP’s anerkendte portefølje af desktop-til-datacenter
hardware, software og services dig med at skabe en
"tynd" løsning, som forbedrer din it- og
brugeroplevelse. Du kan også vælge en udvidet
garanti blandt vores mange HP Care Pack Services, så
produktet er endnu bedre beskyttet 1. Læs mere om
den tynde HP t5740e-klient på
www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5740e tynd klient

SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Original Windows® Embedded Standard 7

Browser

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Processor

Intel® Atom N280 Processor 1,66 GHz

RAM

4 GB primært Flash-drev, 16 GB ekstra Flash-drev (ekstraudstyr, sælges separat), 2 DDR3 SODIMM (64 MB system-RAM er reserveret til skærmgrafikformål)

Video

Intel GL40

I/O- og periferiunderstøttelse

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 hovedtelefon; 1 mikrofonstik; 1 seriel; 2 PS/2 (tastatur og mus); 2 ekstra USB 2.0 er i et sikkert rum.
Udvidelsesmodul (tilbehør) giver 1 parallel port og en ekstra seriel port.

Tilslutning

10/100/1000 Gigabit Ethernet - nogle modeller har endvidere integreret 802.11 a/b/g/n Wi-Fi og antenne

Emuleringer

Understøtter to skærme

Software

Enhanced skrivefilter og Filbaseret skrivefilter; 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 Universel printerdriver (fås som add-on)

Mål (B x D x H)

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

Vægt

Fra 1,58 kg

Strøm

Global auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz automatisk strømbesparelse, strømstødstolerant, Energi Star 2.0-mærket 65 watt strømforsyning

Miljømæssigt

ENERGY STAR®-mærket

Garanti

3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

1 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over
standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool, til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.
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Tilbehør og services

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible
HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller
vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Stativ til integreret
driftscenter

Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP Compaq dc7800 ultraslank

desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk stativ, som samler det hele ét sted2. IWC fod GN783AA
og GN783AT omfatter nu 8000-seriens bagpaneldæksel, så det ikke skal bestilles separat.

Produktnummer: GN783AA

HP USB-SmartCard-tastatur

Et innovativt tastatur i fuld størrelse med Smartcard-teknologi, der forhindrer uautoriseret adgang til
desktop-pc'er og virksomhedens netværk.

Produktnummer: ED707AA

HP t5740/t5745 PCI
Express
4x/PCI-udvidelsesmodul

Udvid anvendelsen af din tynde HP klient eller HP Streaming klient med dette PCIe
x4/PCI-udvidelsesmodul. Med HP udvidelsesmodulet får du PCIe x4 udvidelsesmuligheder, eller det
kan konfigureres, så der fås et PCI 32-bit udvidelsesstik.. Udvidelsesmodulet har endvidere en parallel
port og en ekstra seriel port.

Produktnummer: AZ551AA

HP DisplayPort til
DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en single link DVI-D
port. Adapteren har en DisplayPort-konnektor med holder i den ene ende og en DVI-D konnektor i den
anden til tilslutning af et DVI-D skærmkabel.

Produktnummer: FH973AA

3 år med ombytning næste
hverdag

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke
problemet kan løses centralt.

Produktnummer: U4847E
2 Enheder skal anskaffes særskilt.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

