Bezkonkurenční tenký klient pro jedinečnou práci se vzdáleným
počítačem

Tenký klient HP gt7725
Tenký klient HP gt7725 byl vyvinut pro podniky vyžadující
skvělý výpočetní výkon a bohaté multimediální funkce
s jednoduchostí a pohodlím tradičního tenkého klienta.
Opravdový výkon stolního počítače s výhodami tenkých
klientů
Využijte vynikající grafickou podporu, spouštějte aplikace
rychleji a zvyšte pracovní produktivitu - to vše s vyšším
zabezpečením, vyšší spolehlivostí, snadnější správou a nižšími
celkovými náklady. Stejně jako všechny tenké klienty HP, je
model HP gt7725 snadno instalovatelný a poskytuje
koncovému uživateli pohodlí bez komplikací.
Vynikající výkon
Počítač HP gt7725 obsahuje robustní 2,3 GHz dvoujádrový
procesor a velkorysé množství paměti a podává vysoký výkon
klientské pracovní stanice v kompaktním balení. V konfiguraci
s dvoukanálovou pamětí je datová prostupnost dále
optimalizována a u tenkých klientů přináší novou úroveň
výkonu.
Bohatá multimédia
Vneste do práce se vzdáleným klientem vynikající 2D/3D
grafiku, plnohodnotné video, vylepšené prohlížení a bohatší
Web 2.0. V kombinaci s předinstalovaným softwarem HP
Remote Graphics Software je tento speciální tenký klient ideální
pro prostředí VDI a Blade a nabízí široké možnosti
streamování multimédií a přesměrování USB přes vzdálená
připojení.
Podpora více displejů
Pracujte efektivně s více aplikacemi na dvou nebo čtyřech
displejích1 - standardních nebo širokoúhlých - a maximalizujte
svůj prostor na ploše. Otáčení více displejů umožňuje
kombinaci displejů orientovaných na výšku i na šířku.
Skvělé rozlišení
Počítač HP gt7725 je také schopen používat velmi vysoké
rozlišení pro spojenou plochu. Se dvěma monitory máte

k dispozici rozlišení až 5120 x 1600 (při 2560 x 1600 na
displej), se čtyřmi monitory až 7680 x 1200 nebo 3840 x
2400 (při 1920 x 1200 na displej). Poznejte sílu vysoce
výkonného počítače HP gt7725 již dnes.

Tenký klient HP gt7725
Operační systém

HP ThinPro

Prohlížeč

Firefox

Procesor

2jádrový procesor AMD Turion

Paměť

1 GB paměti flash, 2 GB DDR SODIMM (128 MB systémové paměti RAM vyhrazeno pro grafickou kartu)

Video

Grafická karta ATI Radeon HD 3200 s podporou monitorů s vysokým rozlišením až 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 duální
DVI-I (přes rozdělovací kabel), 128 MB rezerováno pro grafickou paměť

Rozšiřující sloty

Rozšiřující slot PCI

Porty a konektory

USB nebo PS/2, podpora místní nebo síťové tiskárny

Podpora vstupně-výstupních a
periferních zařízení
Možnosti připojení

8 portů USB 2.0 (2 vpředu, 4 vzadu, 2 v zabezpečené části pro USB), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 porty PS/2, 1 sériový port, 1 RJ-45

Emulace

Vestavěná podpora 2 monitorů s nativním připojením DVI-D

Síť / komunikace

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (plná licence DS 6.9 SP1), HP ThinState s každým tenkým klientem

Dodávaný software

Altiris Deployment Solution (plná licence klienta), Altiris Deployment Solution (konzola pro správu), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6
(RGS 5.2 dostupný jako přídavný modul), Citrix ICA 10.x, klient rdesktop RDP 1.5, terminálový emulační software TeemTalk, Debian Package
Manager, Synaptic Installer, software HP ThinState rychlé nasazení, Device Manager Management agent

Kompatibilita a podpora pro
operační systémy serverů

Řada Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance
Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (až do verze 4.5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft®
Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure s použitím sítě RDP

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

4,57 × 21,51 × 26,67 cm s podstavcem

Hmotnost

1,6 kg s podstavcem

Napájení

Celosvětová automatická detekce 100 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, úspora energie, automatické vypnutí, napájecí zdroj 120 W s ochranou proti
přepětí

Provozní teplota

10 až 35 °C

Teplota mimo provoz

-30 až 60 °C

Záruka

3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

10/100/1000 Gigabit Ethernet, kroucená dvoulinka (RJ-45), TCP/IP s dynamickým protokolem DNS a podporou protokolu DHCP, protokol PPP
(Point-to-Point Protocol), přímé propojení prostřednictvím rozhraní RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE

1 Počet podporovaných zobrazovacích zařízení závisí na modelu.
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Doporučené příslušenství
Stojan HP Integrated Work
Center

Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého počítače HP
Compaq dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu s pohodlím řešení
„vše v jednom“ 2 – vytvořte přesně takovou pracovní konfiguraci, jakou potřebujete.

Produktové číslo: GN783AA
Rychloupínací držák HP pro
displeje

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu
VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k
libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak
využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA
Bezpečnostní zámek
Kensington

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému
kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho
vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A
3 roky výměna další den,
kromě externího monitoru,
podpora HW

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, zaručuje společnost HP rychlou
výměnu vadného hardwaru následující den po poruše. Jedná se o pohodlnou
alternativu opravy produktu HP přímo na místě s nižšími náklady.

Produktové číslo: U4847E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/thinclients

