HP t5740e Thin Client

Pc-prestaties, thin client betrouwbaarheid

De HP t5740e bevat de nieuwste technologie en biedt pc-prestaties,
flexibele uitbreidingsmogelijkheden en betrouwbaarheid in
clientvirtualisatie-omgevingen.

Toonaangevende technologie
De HP t5740e combineert de Intel Atom N280
processor en GL40 chipset, DDR3 RAM en standaard
ondersteuning voor twee monitoren met VGA en
DisplayPort connectoren voor een indrukwekkende
prijs-prestatieverhouding. De energiezuinige HP
t5740e voldoet aan de strenge ENERGY STAR®
vereisten en de EuP richtlijnen van de EU.
Slim, flexibel ontwerp
De levensduur van het systeem is gemakkelijk te
verlengen met een geheugenupgrade in het vrije
RAM-slot of extra kaarten in de optionele PCIe x4/PCI
uitbreidingsmodule. Acht USB 2.0 (waaronder twee in
een veilig compartiment) en legacypoorten om een
groot aantal randapparaten aan te sluiten. Gebruik de
standaard Gigabit Ethernet of de geïntegreerde
draadloze interface. Benut uw werkruimte optimaal
door de HP t5740e horizontaal of verticaal te
plaatsen, hem onder een bureau of op de muur te
monteren met een optionele HP Quick Release of de
HP Integrated Work Center standaard toe te voegen
voor alles-in-één gemak.
Uitzonderlijk eenvoudig te gebruiken
Snel vertrouwd, betrouwbaar computergebruik
implementeren met uitgebreide beveiliging en
eenvoudig beheer. Veelzijdig Windows Embedded
Standard 7 biedt, in combinatie met toonaangevende
software van HP, Citrix, VMware en anderen een
pc-beleving in tal van virtuele desktopomgevingen. HP
thin clients zijn voorgeladen met HP's innovatieve
beheerprogramma's (van MKB tot enterprise) en
kunnen gemakkelijk vanaf één console worden
beheerd, zodat IT-medewerkers minder tijd kwijt zijn
aan pc-break/fix en helpdesktaken en zich kunnen
bezighouden met strategische IT.

Betrouwbare partner
Met de HP t5740e thin client op uw bureau helpen
HP's beproefde desktop-tot-datacenter hardware,
software en services u om een thin computeroplossing
te creëren die beter is voor uw IT en uw gebruikers. U
kunt ook een keuze maken uit een reeks HP Care Pack
Services om de standaard garantie uit te breiden met
extra bescherming 1. Meer informatie over de HP
t5740e thin client is beschikbaar op:
www.hp.com/go/thincomputing.
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SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Legitieme Windows® Embedded Standard 7

Browser

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Processor

Intel® Atom N280 Processor, 1,66 GHz

Geheugen

4-GB primaire flashdrive, optionele 16-GB tweede flashdrive (apart aan te schaffen), 2 GB DDR3 SODIMM (64 MB systeem-RAM is gereserveerd voor video)

Video

Intel GL40

Ondersteunde I/O en
randapparatuur

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoon; 1 microfooningang; 1 serieel; 2 PS/2 (toetsenbord en muis); 2 extra USB 2.0 in een beveiligd
compartiment. Optionele uitbreidingsmodule met 1 parallelle poort en 2e seriële poort.

Interfacemogelijkheden

10/100/1000 Gigabit Ethernet, sommige modellen hebben bovendien geïntegreerd 802.11 a/b/g/n Wi-Fi en een antenne

Emulaties

Ondersteunt twee monitoren

Software

Enhanced Write Filter en File-based Write Filter; Microsoft firewall; Windows Media Player 12; HP TeemTalk terminalemulatie 7; HP Remote Grapics Software
Receiver; HP Device Manager agent; HP Client Automation agent; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP Universal Print Driver (beschikbaar als optie)

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

Vanaf 1,58 kg

Voeding

Wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinige automatisch uitschakelende, stroompiek-tolerante, Energy Star 2.0-compatibele 65-Watt
voedingsmodule

Omgeving

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Garantie

3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

1 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care Pack Services bieden serviceopties ter
aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is
beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.
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Accessoires en services

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
standaard

Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop
pc of HP thin client op één standaard monteren als alles-in-één oplossing [1] om exact de
desktopconfiguratie te creëren die u nodig heeft. IWC-standaard GN783AA en GN783AT omvat nu
de 8000 serie achterpaneelplaat, zodat deze niet meer apart hoeft te worden besteld.

Bestelnr.: GN783AA

HP USB Smart Card
toetsenbord

Innovatief standaardtoetsenbord met Smartcard-technologie om ongewenste toegang tot de desktop
pc en het bedrijfsnetwerk te voorkomen.

Bestelnr.: ED707AA

HP t5740/t5745 PCI
Express 4x/PCI
uitbreidingsmodule

Meer mogelijkheden met uw HP Thin Client of HP Streaming Client met deze PCIe x4/PCI
uitbreidingsmodule. De HP uitbreidingsmodule biedt PCIe x4 uitbreidingsmogelijkheden of kan
worden geconfigureerd om een PCI 32-bits uitbreidingsslot toe te voegen. De uitbreidingsmodule
voegt bovendien een parallelle poort en een tweede seriële poort toe.

Bestelnr.: AZ551AA

HP DisplayPort naar DVI-D
adapter

Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een single-link
DVI-D poort. De adapter heeft een DisplayPort-connector met sluiting aan de ene zijde en een DVI-D
connector aan de andere, voor aansluiting op een DVI-D monitorkabel.

Bestelnr.: FH973AA

3 jaar exchange op de
volgende werkdag

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op
afstand kan worden opgelost.

Bestelnr.: U4847E
2 Apart aan te schaffen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

