Lahki odjemalec HP t5740e

Delovanje računalnika, zanesljivost lahkega odjemalca

Lahki odjemalec HP t5740e, opremljen z najnovejšo tehnologijo,
ponuja resnično delovanje računalnika, prilagodljive možnosti
razširitve in zanesljivosti v okoljih virtualizacije odjemalcev.

Vodilna tehnologija
Lahki odjemalec HP t5740e združuje procesor Intel
Atom N280 in vezje GL40, DDR3 RAM in privzeto
podporo za dva monitorja s priključki VGA in
DisplayPort za prepričljivo razmerje med ceno in
delovanjem. Lahki odjemalec HP t5740e z majhno
porabo energije ustreza strogim zahtevam ENERGY
STAR® in direktivi EuP Evropske unije.
Pametna, prilagodljiva oblika
Enostavno podaljšajte življenjsko dobo sistema s
preprosto posodobitvijo pomnilnika v odprti reži RAM,
ali pa v izbirni modul PCIe x4/razširitveni modul PCI
dodajte kartice. Povežite razne zunanje naprave z 8
vrati USB 2.0 (skupaj z 2 vrati v varnem predelu) in
starejšimi vrati. Uporabite standardni Gigabit Ethernet
ali izberite vgrajeno brezžično povezavo. Kar najbolje
izkoristite delovni prostor z lahkim odjemalcem HP
t5740e v vodoravnem ali navpičnem položaju,
namestite ga pod mizo ali na zid z izbirnim
mehanizmom HP Quick Release ali dodajte stojalo HP
Integrated Work Center Stand za popolno udobje.
Izjemno preproste izkušnje
Hitro razvijajte znane, zanesljive računalniške izkušnje
ter uživajte v izboljšani varnosti in lažjem upravljanju.
Standard Windows Embedded Standard 7 s številnimi
funkcijami in vrhunska programska oprema HP, Citrix,
VMware in druge v različnih okoljih virtualnih namizij
omogočajo izkušnje, podobne računalniškim. HP-jeve
lahke odjemalce, v katerih so predhodno naložene
HP-jeve inovativne ponudbe upravljanja za podjetja
vseh velikosti, lahko upravljate enostavno z ene
konzole in tako osebju IT ni treba opravljati pogostih
popravil računalnikov in pomoči, kar pomeni, da je
na voljo več časa za strateško IT.

Zanesljiv partner
S HP-jevim lahkim odjemalcem t5740e na namizju
vam bodo HP-jeva uveljavljena zbirka strojne opreme
za sodelovanje med namizjem in podatkovnim
središčem, programska oprema in storitve pomagale
ustvariti lahko računalniško rešitev, ki izboljšuje vašo
uporabniško in IT-izkušnjo. Če želite dodatno zaščito,
lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack 1. Za
več informacij o lahkem odjemalcu HP t5740e obiščite
spletno mesto www.hp.com/go/thincomputing.

Lahki odjemalec HP t5740e

TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Pristni Windows® Embedded Standard 7

Brskalnik

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Procesor

Procesor Intel® Atom N280, 1,66 GHz

Pomnilnik

Primarni pogon Flash 4 GB, izbirni drugi pogon Flash 16 GB (na voljo posebej), 2 GB DDR3 SODIMM (64 MB sistemskega RAM-a je rezervirano za
uporabo video grafike)

Video

Intel GL40

Podpora za V/I enote in dodatno
opremo

6 vrat USB 2.0; vrata DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 slušalke; 1 vhod za mikrofon; 1 zaporedna vrata; 2 PS/2 (tipkovnica in miška); 2 dodatnih vrat USB 2.0
v zaščitenem predelu. Dodatni razširitveni modul ima 1 vzporedna in druga zaporedna vrata.

Povezovanje

10/100/1000 Gigabit Ethernet, nekateri modeli imajo poleg tega vgrajeno možnost 802.11 a/b/g/n Wi-Fi in anteno

Emuliranje

Podpora za dva monitorja

Programska oprema

Izboljšan filter zapisovalnika in filter zapisovalnika na podlagi datotek; požarni zid Microsoft; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7;
HP Remote Grapics Software Receiver; agent HP Device Manager; agent HP Client Automation; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; gonilnik HP Universal
Print Driver (na voljo kot dodatek)

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

Že za 1,58 kg

Napajanje

Samodejno zaznavanje napetosti po svetu (100–240 V, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanje napetosti s samodejnim izklopom za varčevanje energije, v
skladu s standardom Energy Star 2.0 – 65 W

Okolju prijazno

Ustreza standardu ENERGY STAR®

Garancija

3-letna storitev prevzema in vračilo (veljajo določene omejitve)

1 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve začnite uporabljati na dan nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve HP Care Pack podaljšajo servisne

pogodbe, ki presegajo vašo standardno garancijo. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne
izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
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Pripomočki in storitve

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so
združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli
združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Stojalo za HP Integrated
Work Center

Enostavno pritrjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in namiznega računalnika HP
Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega odjemalca HP na eno stojalo za priročno ohišje »vse v enem«
[1] za natančno konfiguracijo namizja. Stojalo IWC GN783AA in GN783AT sedaj vključuje pokrov
zadnje plošče, tako da ga ni potrebno posebej naročati.

Številka izdelka: GN783AA

Tipkovnica USB s pametno
kartico HP

Inovativna tipkovnica, ki uporablja tehnologijo Smartcard, da preprečuje nepooblaščen dostop do
namiznega računalnika in poslovnih omrežij.

Številka izdelka: ED707AA

Modul za razširitev
kapacitete za HP t5740
/t5745 PCI Express 4x/PCI

Razširite zmogljivosti lahkega odjemalca HP ali pretočnega odjemalca HP Streaming Client s tem
razširitvenim modulom PCIe x4/PCI. Razširitveni modul HP vam omogoča razširitvene zmogljivosti
PCIe x4, lahko pa ga tudi konfigurirate, da dodate razširitveno režo PCI 32-bit. Razširitveni modul
doda tudi vzporedna in druga zaporedna vrata.

Številka izdelka: AZ551AA

Pretvornik HP DisplayPort v
DVI-D

Pretvori priključek DisplayPort poslovnega računalnika HP Compaq v vrata DVI-D z enojno povezavo.
Na enem koncu vmesnika je priključek DisplayPort z zapahom, na drugem pa priključek DVI-D za
povezavo s kablom monitorja DVI-D.

Številka izdelka: FH973AA

3-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče
rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U4847E
2 Enote se prodajajo ločeno.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

