HP t5740e İnce İstemci

PC performansı, İnce İstemci güvenilirliği

En yeni teknolojiyle donanmış HP t5740e, istemci sanallaştırma
ortamlarında gerçek PC performansı, esnek genişletme olanakları ve
güvenilirlik sağlar.

En son teknoloji
HP t5740e Intel Atom N280 işlemci ve GL40 yonga
seti, DDR3 RAM VGA ve DisplayPort konektörlerine
sahip yerel çift monitör desteğini birleştirerek etkileyici
bir fiyat/performans sağlar. Düşük güç tüketimli HP
t5740e, sıkı ENERGY STAR® koşullarını sağlar ve
AB'nin EuP Direktifi'ne uygundur.
Akıllı, esnek tasarım
Açık RAM yuvasında basit bir bellek yükseltmesiyle
sistemin ömrünü kolayca uzatın veya isteğe bağlı PCIe
x4/PCI Genişletme Modülüne kartlar ekleyin. Sekiz
USB 2.0 (ikisi güvenli bir bölmede) ve eski tip bağlantı
noktasıyla çeşitli çevre birimlerini bağlayın. Standart
Gigabit Ethernet'i kullanın veya tümleşik kablosuzu
seçin. HP t5740e ürününü yatay veya dikey konumda
kullanarak, isteğe bağlı HP Quick Release ile masa
altına veya duvara monte ederek veya tümü bir arada
rahatlığı için HP Tümleşik İş Merkezi Ayağı ekleyerek
iş alanınızdan en iyi şekilde yararlanın.
Son derecede kolay kullanım
Tanıdık, güvenilir bilgi işlem deneyimlerini hızlı bir
şekilde dağıtın ve geliştirilmiş güvenliğin ve daha
kolay yönetimin keyfini yaşayın. Zengin özellikli
Windows Embedded Standard 7, HP'nin sunduğu
endüstriye öncülük eden yazılımlar, Citrix, VMware ve
diğerleriyle bir araya gelerek çeşitli sanal masaüstü
ortamlarında PC benzeri deneyimler sunar. HP'nin
KOBİ'lerden kurumsal işletmelere kadar çeşitli ölçekler
için sunduğu yenilikçi yönetim olanaklarının önceden
yüklü olduğu HP ince istemciler, tek bir konsoldan
kolayca yönetilerek BT personelini genel bilgisayar
arıza onarımından ve yardım masası görevlerinden
kurtararak stratejik BT'ye daha çok zaman ayrılmasını
sağlarlar.

Güvenilir ortak
HP t5740e ince istemci masaüstündeyken, HP'nin
kanıtlanmış masaüstünden veri merkezine donanım,
yazılım ve hizmet portföyü size, BT ve kullanıcı
deneyiminizi iyileştiren bir ince bilgisayar çözümü
yaratmada yardımcı olacaktır. Ayrıca, korumanızın
standart garantilerin ötesine geçmesi için çeşitli HP
Care Pack Hizmetleri arasından da seçim
yapabilirsiniz 1. HP t5740e inci istemci hakkında daha
fazla bilgi için lütfen www.hp.com/go/thincomputing
adresini ziyaret edin.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Orijinal Windows® Embedded Standard 7

Tarayıcı

Microsoft® Internet Explorer 8.0

Işlemci

Intel® Atom N280 1,66 GHz İşlemci

Bellek

4 GB birincil Flash sürücü, isteğe bağlı 16 GB ikincil Flash sürücü (ayrıca satılır), 2 GB DDR3 SODIMM (video grafiklerine 64 MB sistem RAM'i ayrılmıştır)

Video

Intel GL40

G/Ç ve çevre birim desteği

6 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 kulaklık; 1 mikrofon girişi; 1 seri; 2 PS/2 (klavye ve fare); Güvenli bölmede 2 ek USB 2.0. İsteğe bağlı
genişletme modülü, 1 paralel bağlantı noktası ve 2. seri bağlantı noktasını sağlar.

Bağlanabilirlik

10/100/1000 Gigabit Ethernet, bazı modellerde ek olarak tümleşik 802.11 a/b/g/n Wi-Fi ve anten bulunur

Emülasyon

Çift monitör desteği

Yazılım

Geliştirilmiş Yazma Filtresi ve Dosya Tabanlı Yazma Filtresi; Microsoft Güvenlik Duvarı; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP
Remote Grapics Software Receiver; HP Device Manager aracısı; HP Client Automation aracısı; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP Evrensel Yazdırma
Sürücüsü (eklenti olarak kullanılabilir)

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

1,58 kg'den başlayan ağırlık

Güç

Dünya çapında otomatik algılamalı 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarruflu otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı korumalı, Energy Star 2.0
uyumlu, 65 watt güç kaynağı

Çevresel

ENERGY STAR® Onaylı

Garanti

3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)

1 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve müdahale süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Sınırlamalar olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle
ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/thinclients
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP Tümleştirilmiş İş Merkezi
Sehpası

Tam ihtiyacınız olan masaüstü düzenine uygun "hepsi bir arada" form faktör [1] rahatlığı için, bir 17,
19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP Compaq dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP
İnce İstemciyi, tek bir sehpa üzerine takın. IWC sehpası GN783AA ve GN783AT , artık 8000 serisi
arka panel kapağını içermektedir, böylece ek olarak ayrıca sipariş etmek gerekmez.

Ürün numarası: GN783AA

HP USB Akıllı Kart Klavyesi

Masaüstü PC'nize ve kurumsal ağlarınıza izinsiz erişimi önlemek için Smartcard teknolojisi kullanan
yenilikçi, tam boyutlu bir klavye.

Ürün numarası: ED707AA

HP t5740/t5745 PCI
Express 4x/PCI Genişleme
Modülü

PCIe x4/PCI Genişletme Modülü ile HP İnce İstemcinizin veya HP Yayıncı İstemcinizin yeteneklerini
genişletin. HP Genişletme Modülü, size PCIe x4 genişletme olanağı tanır veya bir PCI 32-bit
genişletme yuvası takılacak şekilde yapılandırılabilir. Bu Genişletme Modülü, ayrıca bir paralel
bağlantı noktası ve ikinci bir seri bağlantı noktası ekleyebilmenizi de sağlar.

Ürün numarası: AZ551AA

HP DisplayPort - DVI-D
Adaptörü

HP Compaq İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü tek bağlantılı DVI-D bağlantı
noktasına dönüştürür. Adaptörün bir ucunda kilitli DisplayPort konektörü ve diğer ucunda DVI-D
monitör kablosuna bağlanması için DVI-D konektörü bulunur.

Ürün numarası: FH973AA

3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı
bir şekilde değiştirir

Ürün numarası: U4847E
2 Birimler ayrı satılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

