HP t5740e Thin Client

Απόδοση PC, αξιοπιστία Thin Client

Εφοδιασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το HP t5740e
παρέχει πραγματική απόδοση PC, ευέλικτη επέκταση και αξιοπιστία σε
περιβάλλοντα εικονικής διαμόρφωσης client.

Κορυφαία τεχνολογία
Ο HP t5740e συνδυάζει τον επεξεργαστή Intel Atom
N280 και το chipset GL40, τη μνήμη DDR3 RAM και
την εγγενή υποστήριξη δύο οθονών με υποδοχές VGA
και DisplayPort για εντυπωσιακή σχέση
τιμής/απόδοσης. Το HP t5740e χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις του
προτύπου ENERGY STAR® και συμμορφώνεται με την
Οδηγία ΠΚΕ της ΕΕ.
Έξυπνη, ευέλικτη σχεδίαση
Παρατείνετε εύκολα τη διάρκεια ζωής του συστήματος
με απλή αναβάθμιση μνήμης στην ανοιχτή υποδοχή
RAM ή προσθέστε κάρτες στην προαιρετική μονάδα
επέκτασης PCIe x4/PCI. Συνδέστε μια σειρά
περιφερειακών με οκτώ θύρες USB 2.0
(συμπεριλαμβανομένων δύο σε ασφαλή θήκη) και
θύρες παλαιότερων συσκευών. Χρησιμοποιήστε το
βασικό Gigabit Ethernet ή επιλέξτε την ενσωματωμένη
ασύρματη λειτουργία. Αξιοποιήστε το χώρο εργασίας
σας στο έπακρο χρησιμοποιώντας το HP t5740e σε
οριζόντια ή κατακόρυφη θέση που μπορεί να
τοποθετηθεί κάτω από ένα γραφείο ή στον τοίχο με το
προαιρετικό HP Quick Release, ή προσθέτοντας τη
βάση HP Integrated Work Center για πρακτικότητα
all-in-one.
Εξαιρετικά απλή εμπειρία χρήσης
Υλοποιήστε γρήγορα οικεία και αξιόπιστα
περιβάλλοντα υπολογιστή και απολαύστε βελτιωμένη
ασφάλεια και ευκολότερη διαχείριση. Τα πλούσια σε
δυνατότητες Windows Embedded Standard 7 σε
συνδυασμό με κορυφαίες εφαρμογές λογισμικού από
τις HP, Citrix, VMware και άλλες εταιρίες, παρέχουν
εμπειρία παρόμοια με αυτήν που προσφέρουν τα PC σε
διάφορα εικονικά περιβάλλοντα desktop. Εξοπλισμένα
με τις πρωτοποριακές παροχές διαχείρισης της HP, τα
HP thin clients μπορούν να τεθούν εύκολα υπό
διαχείριση από ενιαία κονσόλα, απαλλάσσοντας το

προσωπικό IT από τις συνήθεις εργασίες επιδιόρθωσης
υπολογιστών και τεχνικής υποστήριξης και
εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο για εργασίες IT
στρατηγικής σημασίας.
Αξιόπιστος συνεργάτης
Με το HP t5740e thin client στο γραφείο, η
δοκιμασμένη σειρά υλικού από επιτραπέζιους
υπολογιστές έως κέντρα δεδομένων, το λογισμικό και
οι υπηρεσίες HP θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε
μια λύση χρήσης υπολογιστή thin client που βελτιώνει
το IT σας και την εμπειρία χρήσης. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για
να επεκτείνετε την προστασία σας πέρα από τις βασικές
εγγυήσεις 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το HP t5740e thin client, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5740e Thin Client

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows® Embedded Standard 7

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Atom N280 1,66 GHz

Μνήµη

Βασική μονάδα flash 4 GB, προαιρετική δεύτερη μονάδα flash 16 GB (πωλείται ξεχωριστά), μνήμη DDR3 SODIMM 2 GB (64 MB της μνήμης RAM συστήματος
δεσμεύονται για τη χρήση γραφικών βίντεο)

Γραφικά

Intel GL40

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

6 USB 2.0, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 σειριακή, 2 PS/2 (πληκτρολόγιο & ποντίκι); 2 πρόσθετες USB 2.0 σε
ασφαλή θήκη. Η προαιρετική μονάδα επέκτασης παρέχει 1 παράλληλη θύρα και μια 2η σειριακή θύρα.

Συνδεσιμότητα

10/100/1000 Gigabit Ethernet (ορισμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης ενσωματωμένο 802.11 a/b/g/n Wi-Fi και κεραία)

Προσομοιώσεις

Υποστήριξη δύο οθονών

Λογισμικό

Enhanced Write Filter και File-based Write Filter, Τείχος προστασίας Microsoft, 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 (διατίθεται
ως πρόσθετο)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,58 kg

Ισχύς

Τροφοδοτικό 65 W με αυτόματη επιλογή τάσης 100-240 VAC παγκοσμίως, αυτόματη απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας 50-60 Hz, ανοχή στις
μεταβολές τάσης και συμβατότητα με Energy Star 2.0

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack
επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση
www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/thinclients
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση για το HP Integrated
Work Center

Συνδέστε εύκολα μια οθόνη LCD 17, 19 ή 22 ιντσών της HP και έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP
Compaq dc7800 Ultra-slim ή ένα HP Thin Client σε μία βάση για άνεση "all-in-one" σε μικρές
διαστάσεις [1] και τη διαμόρφωση που θέλετε. Η βάση IWC GN783AA και GN783AT περιλαμβάνει
τώρα το κάλυμμα του πίσω πλαισίου της σειράς 8000 series και δεν είναι απαραίτητη ξεχωριστή
παραγγελία του.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Πληκτρολόγιο HP USB με
έξυπνη κάρτα

Πρωτοποριακό πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Smartcard για
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο desktop PC και τα επιχειρησιακά δίκτυα.

Αριθμός προϊόντος: ED707AA

Μονάδα επέκτασης HP
t5740/t5745 PCI Express
4x/PCI

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του HP Thin Client ή του υπολογιστή-πελάτη ροής HP με αυτή τη μονάδα
επέκτασης PCIe x4/PCI. Η μονάδα επέκτασης HP σάς παρέχει δυνατότητες επέκτασης PCIe x4 ή μπορεί
να διαμορφωθεί ώστε να προσθέσετε μια υποδοχή επέκτασης PCI 32 bit. Η μονάδα επέκτασης
προσθέτει επίσης μια θύρα παράλληλης και μια δεύτερη θύρα σειριακής σύνδεσης.

Αριθμός προϊόντος: AZ551AA

Προσαρμογέας HP
DisplayPort σε DVI-D

Μετατρέπει την υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq σε
θύρα single link DVI-D. Ο προσαρμογέας έχει μια υποδοχή DisplayPort που ασφαλίζει στο ένα άκρο
και μια υποδοχή DVI-D στο άλλο για καλώδιο οθόνης DVI-D.

Αριθμός προϊόντος: FH973AA

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της προβληματικής μονάδας υλικού την επόμενη ημέρα, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα.

Αριθμός προϊόντος: U4847E
2 Μονάδες που διατίθενται ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

