HP t5740e tynn klient

PC-ytelse, tynnklientpålitelighet

HP t5740e er full av teknologi og sørger for ekte PC-ytelse, fleksible
utvidelsesmuligheter og pålitelighet i kundens virtualiseringsmiljøer.

Ledende teknologi
HP t5740e kombinerer Intel Atom N280-prosessoren
og GL40-brikkesettet, DDR3-minne og innebygd støtte
for to skjermer med VGA- og DisplayPort-kontakter og
tilbyr en imponerende pris/ytelse. Energieffektive HP
t5740e oppfyller strenge ENERGY STAR®-krav og er i
overensstemmelse med EUs EuP-direktiv.

En betrodd partner
Med HP t5740e tynn klient på skrivebordet vil HPs
velprøvde portefølje av
skrivebord-til-datasenter-maskinvare, -programvare og
-tjenester kunne bidra til etableringen av en tynn
databehandlingsløsning som forbedrer IT- og
brukeropplevelsen. Du kan også velge mellom en
rekke HP Care Pack-tjenester for å utvide beskyttelsen
Smart, fleksibel design
ut over standardgarantien 1. Hvis du vil ha mer
Forleng systemets levetid med en enkel
informasjon om HP t5740e tynn klient, kan du se
minneoppgradering i det ledige RAM-sporet eller
tilleggskort i den ekstra PCIex4/PCI-utvidelsesmodulen. www.hp.com/go/thincomputing.
Koble til en rekke forskjellige ytre enheter med åtte
USB 2.0- (inkludert to i et sikkert rom) og eldre porter.
Bruk standard Gigabit Ethernet, eller velg det
integrerte trådløse nettverket. Utnytt arbeidsplassen
best mulig ved å sette HP t5740e i vannrett eller
loddrett stilling, montere den under skrivebordet eller
på en vegg ved hjelp av HP Quick Release (tillegg)
eller anskaffe HP integrert arbeidsplasstativ for å få en
praktisk alt-i-ett-enhet.
Eksepsjonelt enkle opplevelser
Utplasser kjente, pålitelige
databehandlingsopplevelser raskt og få forbedret
sikkerhet og enklere administrasjon. Funksjonsrik
Windows Embedded Standard 7 sammen med
bransjeledende programvare fra HP, Citrix, VMware
med flere gir PC-like opplevelser i en rekke forskjellige
virtuelle skrivebordsmiljøer. Forhåndslastet med HPs
innovative administrative løsninger for alt fra SMB til
konsern kan tynne HP-klienter enkelt administreres fra
én enkelt konsoll, slik at IT-personell frigjøres fra
vanlige PC-problemer og støtteoppgaver og får mer
tid til strategisk IT.

HP t5740e tynn klient

SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Ekte Windows® Embedded Standard 7

Nettleser

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Prosessor

Intel® Atom N280-prosessor 1,66 GHz

Minne

4 GB primær flash-stasjon, 16 GB sekundær flash-stasjon (tillegg, selges separat), 2 GB DDR3 SODIMM (64 MB systemminne er reservert for skjermgrafikk)

Video

Intel GL40

I/O- og periferstøtte

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 hodetelefon; 1 mikrofoninngang; 1 seriell; 2 PS/2 (tastatur og mus); 2 ekstra USB 2.0 i sikkert rom. Ekstra
utvidelsesmodul inneholder 1 parallellport og seriellport nr 2.

Tilkobling

10/100/1000 Gigabit Ethernet, enkelte modeller har i tillegg integrert 802.11 a/b/g/n Wi-Fi og antenne

Emuleringer

Støtte for to skjermer

Programvare

Forbedret skrivefilter og filbasert skrivefilter; Microsoft-brannmur; 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 universell utskriftsdriver (tilgjengelig som tillegg)

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 1,58 kg

Strøm

Universell 100-240 V vs m/automatisk gjenkjenning, 50-60 Hz 65-watts Energy Star 2.0-kompatibel, spenningstolerant strømforsyning med strømsparende
automatisk avslåing

Miljømessig

ENERGY STAR®-kvalifisert

Garanti

3 års hente- og returservice (visse begrensninger gjelder)

1 Servicenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter ut over

standardgarantiene. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig servicenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester er tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack per produkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/thinclients
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Tilbehør og tjenester

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter,
kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en
brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP integrert stativ for
arbeidsstasjoner

Fest enkelt en 17-, 19- eller 22-tommers HP LCD-skjerm og en HP Compaq dc7800 ultratynn stasjonær
PC eller HP tynn klient på et stativ for å få en praktisk "alt-i-ett"-formfaktor [1] på den aktuelle
stasjonære konfigurasjonen. IWC-stativ GN783AA og GN783AT inkluderer nå bakpaneldekselet til
8000-serien, slik at det ikke må bestilles i tillegg.

Produktnummer: GN783AA

HP USB smartkorttastatur

Et nyskapende tastatur i full størrelse som benytter Smartcard-teknologi for å forhindre ikke-godkjent
tilgang til stasjonære PC-er og bedriftsnettverk.

Produktnummer: ED707AA

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

Utvid funksjonaliteten til din HP tynne klient eller HP Streaming-klient med denne PCIe
x4/PCI-utvidelsesmodulen. HP utvidelsesmodul gir deg PCIe x4-utvidelsesmuligheter, eller den kan
konfigureres for å legge til et PCI 32-bits utvidelsesspor. Utvidelsesmodulen gir også en parallellport
og en ekstra seriell port.

Produktnummer: AZ551AA

HP DisplayPort til
DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en DVI-D Single
Link-port. Adapteren har en DisplayPort-kontakt med festemekanisme på den ene enden og en
DVI-D-kontakt på den andre for tilkoblig til en DVI-D-skjermkabel.

Produktnummer: FH973AA

3 års utskifting neste
virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis
problemet ikke kan fjernløses.

Produktnummer: U4847E
2 Enhetene selges separat.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

