Terminal thin client HP t5740e

wydajność komputera osobistego, niezawodność
terminala thin client

HP t5740e, wyposażony w najnowsze rozwiązania techniczne,
zapewnia wydajność komputera osobistego, elastyczne opcje
rozbudowy i niezawodność w środowiskach wirtualnych klientów.

Najnowocześniejsza technologia
HP t5740e oferuje procesor Intel Atom N280 i zestaw
układów GL40, pamięć RAM DDR3, a także
bezpośrednią obsługę dwóch monitorów dzięki
złączom VGA i DisplayPort oraz zapewnia doskonały
wskaźnik cena/wydajność. HP t5740e o niskim
poborze mocy spełnia surowe normy ENERGY STAR®
i jest zgodny z unijną dyrektywą EuP.

konieczności bieżącego usuwania usterek
komputerów, pomoże w wykonywaniu zadań
stanowiska pomocy i pozwoli poświęcić więcej czasu
na strategiczne zadania IT.

Zaufany partner
Dzięki HP t5740e sprawdzona oferta sprzętu HP
przeznaczonego między innymi do środowisk
biurkowych i centrów przetwarzania danych,
Inteligentne, elastyczne rozwiązanie
oprogramowania i usług pomoże stworzyć taki
Można łatwo wydłużyć okres eksploatacji systemu
terminal thin client, który zoptymalizuje posiadaną
dzięki możliwości łatwego rozszerzenia pamięci za
infrastrukturę informatyczną i ułatwi jej obsługę.
pomocą wolnego gniazda RAM lub instalacji kart w
Ponadto można wybierać inne usługi HP Care Pack,
opcj. module rozszerzenia PCIe x4 lub PCI. 8 portów aby rozszerzyć ochronę swojego sprzętu poza ramy
USB 2.0 (w tym 2 w bezpiecznej kieszeni) i porty
standardowej gwarancji 1. Więcej informacji na temat
starszego typu umożliwiają podłączenie wielu różnych terminalu thin client HP t5740e można uzyskać na
urządzeń peryferyjnych. Można używać standardowej stronie www.hp.com/go/thincomputing.
karty Gigabit Ethernet lub wybrać wbudowaną kartę
sieci bezprzewodowej. Wykorzystaj jak najlepiej
swoje miejsce pracy dzięki urządzeniu HP t5740e
zainstalowanemu za pomocą uchwytu HP Quick
Release pionowo lub poziomo, pod biurkiem lub na
ścianie. Można także zamontować wygodny,
wielofunkcyjny stojak HP Integrated Work Center.
Wyjątkowo prosta obsługa
Szybkie wdrażanie dobrze znanych, niezawodnych
rozwiązań informatycznych, większe bezpieczeństwo i
łatwe zarządzanie. Zaawansowany system Windows
Embedded Standard 7 wraz z najlepszym
oprogramowaniem takich firm, jak HP, Citrix i
VMware zapewniają obsługę wirtualnych komputerów
biurkowych zbliżoną do obsługi komputera
osobistego. Dzięki zainstalowanym fabrycznie
innowacyjnym funkcjom zarządzania HP,
przeznaczonym zarówno dla małych i średnich firm,
jak i dużych przedsiębiorstw, można łatwo zarządzać
terminalami thin client HP za pomocą jednej konsoli.
Takie rozwiązanie uwolni informatyków od
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DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Oryginalny Windows® Embedded Standard 7

Przeglądarka

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Procesor

Procesor Intel® Atom N280, 1,66 GHz

Pamięć

Główny napęd Flash 4 GB, opcj. drugi napęd Flash 16 GB (do kupienia osobno), 2 GB pamięci DDR3 SODIMM (64 MB pamięci systemowej RAM
zarezerwowane na grafikę wideo)

Video

Intel GL40

Obsługa wejścia-wyjścia i urządzeń 6 porty USB 2.0; 1 port DisplayPort; 1 port VGA; 1 port RJ-45; 1 gniazdo słuchawek; 1 wejście mikrofonu; 1 port szeregowy; 2 PS/2 (klawiatura i mysz); 2
peryferyjnych
dodatkowe porty USB 2.0 w bezpiecznej kieszeni. Opcjonalny moduł rozszerzeń zawiera 1 port równoległy i 1 dodatkowy port szeregowy.
Sieci i łączność

10/100/1000 Gigabit Ethernet, niektóre modele mają dodatkowo wbudowaną kartę Wi-Fi 802.11 a/b/g/n i antenę

Emulacje

Obsługa dwóch monitorów

Oprogramowanie

Enhanced Write Filter i File-based Write Filter; Zapora 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 (dostępny jako dodatek)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

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

Waga

Od 1,58 kg

Zasilanie

Zasilacz dostosowany do warunków zasilania na całym świecie: 100–240 V (automatyczne wykrywanie), 50–60 Hz, 65 W, funkcja oszczędzania energii
przez automatyczne wyłączanie, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zasilacz 65 W z certyfikatem ENERGY STAR® 2.0

Ochrona środowiska

Certyfikat ENERGY STAR®

Gwarancja

3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta (obowiązują pewne ograniczenia)

1 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają
zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla
poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy firm zależnych od Microsoft w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
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Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze
standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość
zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i
optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Stojak HP Integrated Work
Center

Monitor LCD HP o przekątnej 17, 19 lub 22 cale można w prosty sposób zamontować razem z
komputerem HP Compaq dc7800 w obudowie Ultra-slim lub terminalem thin client HP na jednym
statywie, który dzięki konfiguracji typu „wszystko w jednym”[1] optymalnie dostosowuje się do
potrzeb każdego użytkownika. Stojak IWC GN783AA i GN783AT jest obecnie wyposażony w
pokrywę na panel tylny z serii 8000, więc nie trzeba jej zamawiać osobno.

Numer produktu: GN783AA

Klawiatura HP USB
SmartCard

Nowatorska, pełnowymiarowa klawiatura z czytnikiem kart smart chroniącym przed
nieautoryzowanym dostępem do komputera stacjonarnego i sieci firmy.

Numer produktu: ED707AA

Moduł rozszerzeń HP
t5740/t5745 PCI Express
4x/PCI

Możliwość rozszerzenia funkcji terminalu thin client HP lub klienta HP mediów strumieniowych za
pośrednictwem modułu rozszerzeń PCIe x4/PCI. Moduł rozszerzeń HP umożliwia rozszerzenie funkcji
PCIe x4. Może też zostać skonfigurowany w taki sposób, by udostępniać dodatkowe, 32-bitowe
gniazdo rozszerzeń PCI. Moduł rozszerzeń oferuje też dodatkowy port równoległy i drugi port
szeregowy.

Numer produktu: AZ551AA

Adapter HP DisplayPort do
DVI-D

Pozwala przekształcić złącze DisplayPort w biurkowym komputerze dla firm HP Compaq na port
Single Link DVI-D. Ta przejściówka wyposażona jest w zatrzaskowe złącze DisplayPort na jednym
końcu i złącze DVI-D na drugim. Dzięki niemu można podłączyć kabel DVI-D monitora.

Numer produktu: FH973AA

3 lata, wymiana w
następnym dniu roboczym

HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można
rozwiązać zdalnie.

Numer produktu: U4847E
2 Moduły sprzedawane oddzielnie.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

