HP t5740e vékony kliens

PC teljesítmény, a vékony kliens megbízhatóságával

A legújabb technológiával ellátott HP t5740e valódi PC teljesítményt,
rugalmas bővítést és megbízhatóságot nyújt a kliensvirtualizációs
környezetekben.

Fejlett technológia
A HP t5740e a meggyőző ár/teljesítmény arány
érdekében Intel Atom N280 processzort és GL40
lapkakészletet, DDR3 RAM memóriát és VGA és
DisplayPort csatlakozókkal kiegészített, natív
kétmonitoros támogatást alkalmaz. A kis fogyasztású
HP t5740e megfelel a szigorú ENERGY STAR®
követelményeknek és az EU-s EuP irányelvnek.
Intelligens, rugalmas kialakítás
A rendszer élettartama könnyen megnövelhető a
szabad RAM foglalatba helyezett egyszerű
memóriabővítéssel, vagy az opcionális PCIe x4/PCI
bővítőmodulba helyezett kártyákkal . A nyolc USB 2.0
(ebből kettő biztonságos rekeszben) és több
hagyományos port révén számos periféria
csatlakoztatható. A szabványos gigabites Ethernet
mellett a beépített vezeték nélküli kapcsolat is
választható. A munkaterület legjobb kihasználása
érdekében, a HP t5740e vízszintesen vagy
függőlegesen is elhelyezhető. Az opcionális HP
gyorskioldóval asztal alá vagy falra is szerelhető, a
kényelmes többfunkciós megoldáshoz pedig a HP
Integrated Work Center állvánnyal is alkalmazható.
Kivételes egyszerűség
Gyorsan telepíthető, megszokott, megbízható
számítógéphasználati élmény, fokozott biztonság és
könnyebb felügyelet. A funkciókban bővelkedő
Windows Embedded Standard 7 operációs rendszer
az iparágvezető HP, Citrix, VMware és más
szoftverekkel valós számítógéphasználati élményt
biztosít számos virtuális asztali környezetben. A HP
előtelepített, innovatív, a KKV-któl a nagyvállalatokig
megoldást jelentő felügyeleti kínálata révén, a HP
vékony kliensek egyetlen konzolról, könnyedén
felügyelhetők, tehermentesítve az informatikai
munkatársakat a szokásos PC hibajavítási és

segítségnyújtási feladatoktól, több időt hagyva a
stratégiai informatikai munkára.
Megbízható társ
A HP bevált, asztali gépektől adatközpontokig terjedő
hardver-, szoftver- és szolgáltatási portfóliója,
kiegészítve a munkaasztali HP t5740e vékony
klienssel, segít a jobb informatikai és felhasználói
élményt nyújtó vékony klienses számítógépes
megoldás létrehozásában. Az alapértelmezett
garancián túli védelemhez a HP Care Pack
szolgáltatások széles választéka is rendelkezésre áll 1.
További információ a HP t5740e vékony kliensről:
www.hp.com/go/thincomputing.
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SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Eredeti Windows® Embedded Standard 7

Böngésző

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Processzor

Intel® Atom N280 processzor 1,66 GHz

Memória

4 GB-os elsődleges flash meghajtó, opcionális 16 GB-os második flash meghajtó (külön vásárolható meg), 2 GB DDR3 SODIMM (a rendszer RAM-ból 64 MB
fenntartva a grafikus videomemória használatára)

Megjelenítőeszköz

Intel GL40

Bemeneti/kimeneti eszközök és
perifériák támogatása

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 fejhallgató; 1 mikrofonbemenet; 1 soros; 2 PS/2 (billentyűzet és egér); 2 további USB 2.0, biztonságos
rekeszben. Az opcionális bővítőmodul 1 párhuzamos és második soros portot biztosít.

Csatlakoztatás

10/100/1000 Gigabit Ethernet, egyes típusok további beépített 802.11 a/b/g/n Wi-Fi megoldással és antennával

Emulációk

Két monitor támogatása

Szoftver

Továbbfejlesztett írásszűrő és fájlalapú írásszűrő; Microsoft tűzfal; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP Remote Grapics
Software Receiver; HP Device Manager ügynök; HP Client Automation ügynök; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP univerzális nyomtató-illesztőprogram
(kiegészítőként érhető el)

Méretek (sz x h x m)

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

Súly

1,58 kg kezdősúly

Áramellátás

Világszerte használható, auto-feszültségérzékelés, 100–240 V~, 50–60 Hz, energiakímélő automatikus lekapcsolás, túlfeszültségtűrő, Energy Star 2.0
előírásoknak megfelelő 65 W-os tápegység

Környezeti

ENERGY STAR® minősítés

Garancia

3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

1 A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. A HP Care Pack szolgáltatások a

szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP-termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a HP Care Pack szolgáltatáskereső eszköz használható: www.hp.com/go/lookuptool. További, termék szerinti HP Care Pack szolgáltatási
információ: www.hp.com/hps/carepack.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezések a Microsoft cégcsoport védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely
kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb
kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work Center
állvány

A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800 ultravékony asztali
számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali igényeknek megfelelő, egyetlen állásban
történő, "minden egyben" méretezésű [1] kialakításához könnyedén összekapcsolhatók. Az IWC
GN783AA és GN783AT állvány már tartalmazza a 8000 sorozat hátsó fedőlemezét, így azt nem
kell külön megrendelni.

Termékszám: GN783AA

HP USB intelligenskártya
billentyűzet

Innovatív, teljes méretű billentyűzet, amely Smartcard technológiát alkalmaz az asztali PC-hez, illetve
üzleti hálózathoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Termékszám: ED707AA

HP t5740/t5745 PCI
Express 4x/PCI bővítőmodul

A HP vékonykliens vagy a HP műsorfolyamkliens képességei ezzel a PCIe x4/PCI bővítőmodullal
kibővíthetők. A HP bővítőmodul PCIe x4 bővítési képességeket nyújt, vagy PCI 32 bites bővítőhely
hozzáadására is konfigurálható. A bővítőmodul ezenfelül egy párhuzamos és egy második soros
portot is biztosít.

Termékszám: AZ551AA

HP DisplayPort – DVI-D
adapter

A DisplayPort csatlakozó jelét a HP Compaq Business típusú asztali gépen a Single Link DVI-D portra
küldi. Az adapter egyik végén reteszelhető DisplayPort csatlakozó, a másik végén pedig DVI-D
monitorkábel csatlakoztatására szolgáló DVI-D csatlakozó található.

Termékszám: FH973AA

3 év, következő munkanapi
csere

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a
meghibásodott alkatrészt.

Termékszám: U4847E
2 Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

