Tenký klient HP t5740e

PC výkon, spoľahlivosť tenkého klienta

Vybavený najnovšou technológiou poskytuje HP t5740e skutočný PC
výkon, flexibilné rozšírenie a spoľahlivosť v klientskych
virtualizačných prostrediach.

Najnovšia technológia
HP t5740e kombinuje procesor Intel Atom N280 a
čipovú sadu GL40, DDR3 RAM a natívnu podporu
dvoch monitorov s konektormi VGA a DisplayPort pre
pôsobivý pomer ceny/výkonu. HP t5740e s nízkou
spotrebou energie spĺňa prísne požiadavky ENERGY
STAR® a je v súlade s EU smernicou EuP.
Elegantný, flexibilný dizajn
Jednoducho predĺžte životnosť vášho systému
jednoduchým rozšírením pamäte v otvorenom RAM
slote alebo pridaním voliteľnej karty rozširujúceho
modulu PCIe x4/PCI. Vďaka ôsmim USB 2.0 (vrátane
dvoch v zabezpečenom priestore) a odkazových
portov môžete pripojiť rôzne zariadenia. Použite
štandardný Gigabit Ethernet alebo si zvoľte
integrovanú bezdrôtovú sieť. Vytvorte najviac svojho
pracovného priestoru použitím HP t5740e v
horizontálnej alebo vertikálnej polohe, namontovaním
pod stôl alebo na stenu s voliteľným HP Quick Release
alebo pridajte stojan integrovaného pracovného
centra HP pre pohodlie zariadení typu všetko v
jednom.
Výnimočne jednoduché zážitky
Rýchlo nasaďte známe a spoľahlivé počítače a užite
si rozšírenú bezpečnosť a jednoduchšiu správu.
Špičkovo vybavený Windows Embedded Standard 7
kombinuje najlepší softvér na trhu od HP, Citrix,
VMware a ďalšími a poskytuje prostredie známe z PC
v rôznych virtuálnych stolných riešeniach. Tenký klient
HP je štandardne dodávaný s novátorskou ponukou
správy podniku od HP pre malé a stredné podniky a
je možné ich jednoducho spravovať z jednoduchej
konzoly, oslobodzuje IT administrátorov od
najčastejších počítačových porúch/opráv a úloh
podpory pre zákazníkov a preto im zostane viac času
na strategické IT úlohy.

Dôveryhodný partner
S tenkým klientom HP t5740e na stole vám osvedčené
portfólio hardvéru počítača-k-dátovému centru,
softvéru a službami HP pomôže vytvoriť tenké
počítačové riešenie, ktoré vylepší váš IT a
používateľský zážitok. Môžete si zvoliť z množstva
služieb HP Care Pack pre rozšírenie vašej ochrany
nad rámec štandardnej záruky 1. Ďalšie informácie o
tenkom klientovi HP t5740e nájdete na adrese
www.hp.com/go/thincomputing.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Originálny Windows® Embedded Standard 7

Prehľadávač

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Procesor

Procesor Intel® Atom N280, 1,66 GHz

Pamäť

4 GB primárny Flash disk, voliteľný sekundárny 16 GB Flash disk (predávaný samostatne), 2 GB DDR3 SODIMM (64 MB systémovej RAM je rezervovanej
pre používanie grafiky)

Video

Intel GL40

I/O a periferálna podpora

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 slúchadlá; 1 vstup pre mikrofón; 1 sériový; 2 PS/2 (klávesnica a myš); 2 dodatočné USB 2.0 v zabezpečenom
priestore. Voliteľný rozširujúci modul poskytuje 1 paralelný port a 2. sériový port.

Konektivita

10/100/1000 Gigabit Ethernet, niektoré modely majú navyše integrované 802.11 a/b/g/n Wi-Fi a anténu

Emulácie

Podpora dvoch monitorov

Softvér

Rozšírený filter zápisu a súborový filter zápisu; Microsoft Firewall; 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 (dostupné ako
doplnok)

Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,58 kg

Zdroj

Univerzálne auto-rozpoznávanie 100-240 VAC, 50-60 Hz a úspora energie automaticky vypínacieho 65 W zdroja odolného voči prepätiu, kompatibilné s
Energy Star 2.0

Okolitý

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Záruka

3-ročný servis zahŕňajúci vyzdvihnutie a vrátenie (Na službu sa vzťahujú obmedzenia)

1 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Packs sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis začína od dátumu nákupu hardvéru. Uplatňujú sa zákazy a obmedzenia. HP Care Pack Services predlžuje servisné zmluvy, ktoré presahujú
štandardné záruky. Pre zvolenie správnej úrovne servisu pre váš produkt HP použite nástroj HP Care Pack Services Lookup Tool na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na
www.hp.com/hps/carepack.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/thinclients
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Príslušenstvo a služby

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce
VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek
kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a ultra tenkého stolného
počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta HP do jedného stojana prináša pohodlie
tvarového riešenia typu „all-in-one“ [1] pre presne také usporiadanie pracovného stola, aké
potrebujete. Stojan IWC GN783AA a GN783AT teraz obsahuje kryt zadného panela radu 8000,
takže nebude potrebné kupovať samostatný kryt na hornú časť.

Číslo produktu: GN783AA

Klávesnica HP USB Smart
Card

Inovačná klávesnica plnej veľkosti, ktorá používa technológiu Smartcard na prevenciu neoprávneného
prístupu k stolovému osobnému počítaču a do firemných sietí.

Číslo produktu: ED707AA

Rozširujúci modul HP
t5740/t5745 PCI Express
4x/PCI

Rozšírte možnosti vášho tenkého klienta HP alebo zdieľaného klienta HP s týmto rozširujúcim
modulom PCIe x4/PCI. Rozširujúci modul HP vám poskytne možnosti rozšírenia PCIe x4 alebo môže
byť nakonfigurovaný namiesto pridania 32-bitového rozširujúceho slotu PCI. Rozširujúci modul tiež
pridáva paralelný port a druhý sériový port.

Číslo produktu: AZ551AA

Adaptér HP DisplayPort na
DVI-D

Konvertuje konektor DisplayPort na stolnom počítači HP Compaq Business Desktop na jednolinkový
DVI-D port. Adaptér má päticový DisplayPort konektor na jednej strane a DVI-D konektor na druhej
strane pre pripojenie monitora pomocou kábla DVI-D.

Číslo produktu: FH973AA

3 roky, výmena na
nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je
možné vyriešiť problém na diaľku.

Číslo produktu: U4847E
2 Jednotky sa predávajú samostatne.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

