HP t5740e Thin Client

Desempenho como um PC, fiabilidade Thin Client

Equipado com tecnologia de ponta, o HP t5740e proporciona um
desempenho como um PC, expansão fléxivel e fiabilidade em
ambientes de virtualização de clientes.

Tecnologia de ponta
O HP t5740e combina o processador Intel Atom
N280 e chipset GL40, a memória DDR3 RAM, e um
suporte nativo para dois monitores com VGA e
conectores DisplayPort com preço/desempenho
impressionante. O HP t5740e com poupança de
energia está em conformidade com os requisitos
exigentes ENERGY STAR® e a Directiva EuP da União
Europeia.
Design inteligente e flexível
Amplie facilmente a vida do sistema com uma simples
actualização de memória na slot aberta de RAM ou
adicione placas ao PCIe x4/módulo de expansão PCI
opcional. Ligue uma variedade de periféricos com oito
portas USB 2.0 (incluindo duas no compartimento
seguro) e portas de ligação. Utilize a Gigabit Ethernet
padrão ou opte pela ligação sem fios integrada. Tire
o máximo proveito do seu local de trabalho utilizando
o HP t5740e numa posição horizontal ou vertical,
instalando-o sob uma secretária ou numa parede com
o HP Quick Release opcional, ou adicionando o Work
Center Stand HP Integrado para uma comodidade
"all-in-one".
Experiências excepcionalmente simples
Implemente experiências de computação familiares e
fiáveis rapidamente e usufrua de uma segurança
melhorada e de uma gestão mais fácil. O Windows
Embedded Standard 7 com todas as funcionalidades,
juntamente com o software líder de mercado da HP,
Citrix, VMware e outros, permite uma experiência
semelhante a um PC numa variedade de ambientes
de computador de secretária. Dotado com ofertas de
gestão inovadoras da HP para SMB para as
empresas, os thin clients HP podem ser facilmente
geridos através de uma única consola, libertando o
pessoal das TI das avarias/reparações mais comuns

nos PCs, reservando assim mais tempo para as TI
estratégicas.
Parceiro de confiança
Com o HP t5740e thin client no computador de
secretária, o portfolio de hardware, software e
serviços desktop-to-datacenter da HP, ajudam-no a
criar uma solução de computação thin que melhora a
sus experiência de TI e utilizador. Entre a gama de
Serviços HP Care Pack, pode ainda optar por alargar
a sua protecção para além das garantias padrão 1.
Para mais informações acerca do HP t5740e thin
client, visite www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5740e Thin Client

ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 genuíno

Browser

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Processador

Processador Intel® Atom N280 1,66 GHz

Memória

Drive Flash de 4 GB primária, drive Flash de 16 GB secundária opcional (vendida separadamente), 2 GB DDR3 SODIMM (64 MB de RAM de sistema
reservados para gráficos de vídeo)

Video

Intel GL40

E/S e suporte para periféricos

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 auricular; 1 entrada para microfone; 1 série; 2 PS/2 (teclado e rato);; 2 USB 2.0 adicionais no compartimento
seguro. O módulo de expansão opcional fornece 1 porta paralela e uma 2ª porta série.

Conectividade

Placa Gigabit Ethernet 10/100/1000, alguns modelos podem ter ainda tecnologia Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e antena integradas.

Emulações

Suporte de monitor duplo

Software

Write Filter e File-based Write Filter melhorados; Firewall 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 (disponível como
add-on)

Dimensões (L x P x A)

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

Peso

A partir de 1,58 kg

Alimentação

100 a 240 V CA com detecção automática para todo o mundo, 50-60 Hz permitindo o encerramento automático para economizar energia, fonte de
alimentação 65-watt ENERGY STAR® 2.0 resistente a variações de corrente

Ambientais

Certificado pela ENERGY STAR®

Garantia

Serviço de recolha e entrega, durante 3 anos (são aplicáveis determinadas restrições)

1 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Aplicam-se restrições e limitações. Contratos de Serviços HP Care Pack

alargados que vão mais longe que as garantias padrão. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www. hp.com/go/lookuptool. Pode encontrar informações adicionais sobre
os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/thinclients
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Acessórios e Serviços

Montagem monitor LCD com
libertação rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em
conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte,
de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Suporte HP Integrated Work
Center

Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 polegadas e um PC Desktop HP Compaq
dc7800 Ultra-slim ou HP Thin Client num único suporte para a comodidade de um formato
"all-in-one" [1] para obter a configuração de desktop exacta de que necessita. O suporte IWC
GN783AA e GN783AT agora inclui a cobertura do painel traseiro da série 8000, pelo que não é
necessário encomendá-la em separado.

Número do produto: GN783AA

Teclado USB Smart Card HP

Um inovador teclado de tamanho natural que utiliza a tecnologia Smartcard para impedir o acesso
não autorizado a PCs de secretária e redes comerciais.

Número do produto: ED707AA

Módulo t5740/t5745 de
expansão PCI Express
4x/PCI / HP

Aumente as capacidades do seu HP Thin Client ou HP Streaming Client com este Módulo de
Expansão PCIe x4/PCI. O Módulo de Expansão HP aumenta as capacidades do seu PCIe x4,
também pode adicionar uma ranhura de expansão PCI de 32 bits. O Módulo de Expansão adiciona
uma porta paralela e uma segunda porta de série.

Número do produto: AZ551AA

Adaptador DisplayPort para
DVI-D HP

Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta DVI-D
de ligação única. O adaptador tem um conector de bloqueio DisplayPort numa extremidade e um
conector DVI-D na outra para se ligar a um cabo de monitor DVI-D.

Número do produto: FH973AA

Troca no dia útil seguinte, 3
anos.

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas no dia seguinte
ao problema, se não for possível solucionar o problema remotamente.

Número do produto: U4847E
2 Unidades vendidas separadamente.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

