Den ultimative tynde klient.

HP gt7725 tynd klient
Denne tynde HP gt7725 klient er udviklet til virksomheder,
der kræver uovertruffen ydelse og omfattende
multimediefunktioner i en brugervenlig og traditionel tynd
klient.
Ægte pc-ydelse med fordelene ved en klient
Få effektiv grafikunderstøttelse, kør programmer hurtigere,
giv medarbejderne bedre produktivitet – samtidig med at
du få bedre sikkerhed, øget driftsikkerhed, nemmere
administration og lavere samlede omkostninger. Som det
gælder for alle HP’s tynde klienter, er HP gt7725 nem at
installere.
Uovertruffen performance
Den kompakte HP gt7725 har en robust 2,3 GHz dual-core
processor med masser af hukommelse, der giver lige så
meget kraft som en workstation-klient. Med dual channel
hukommelse optimeres datagennemløbet endnu mere, så
der fås helt nye ydelsesniveauer for tynde klienter.
Stærke multimedier
Giver flot 2D/3D grafik, full motion video, udvidet
browsing og spændende Web 2.0 i forbindelse med klient
it. I kombination med præinstalleret HP Remote Graphics
Software er denne specielle tynde klient ideel til VDI- og
blade-miljøer, idet den understøtter imponerende streaming
medier og USB-omdirigering via fjernforbindelser.
Kan benytte flere skærme
Få effektiv multitasking med to eller fire skærme1 –
standard eller bredskærme – og maksimal plads på
skrivebordet. Rotering af flere skærme giver mulighed for en
blanding af stående og liggende retning på skærmene.
Flot opløsning
HP gt7725 kan endvidere køre ultrahøje opløsninger, så
der fås et ensartet skrivebord. Med to skærme fås der

opløsninger op til 5120x1600 (ved 2560x1600 pr.
skærm) eller med fire skærme op til 7680x1200 eller
3840x2400 (ved 1920x1200 pr. skærm). Prøv HP
gt7725's effektive ydelse i dag.

HP gt7725 tynd klient
Operativsystem

HP ThinPro

Browser

Firefox

Processor

AMD Turion dual-core

RAM

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (128 MB system RAM er reserveret til skærmgrafik)

Video

ATI Radeon HD 3200 grafik med understøtelse af højopløsningsskærme op til 2560 x 1600 , ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-I (via
fordelerkabel), 128 MB reserveret til grafikhukommelse

Udvidelsessokler

PCI udvidelsesslot

Porte og stik

USB eller PS/2, understøttelse af lokal og/eller netværksprinter

I/O- og periferiunderstøttelse

8 USB 2.0 porte (to foran, fire bagpå, to i sikret USB-rum), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 seriel, 1 RJ-45

Tilslutning

10/100/1000 Gigabit Ethernet, parsnoet kabel (RJ-45), TCP/IP med Dynamic DNS og DHCP understøttelse, Point-to-Point Protocol (PPP), direkte
tilslutning via RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE

Emuleringer

Indbygget understøttelse af to skærme oprindelig DVI-D

Netværk/kommunikation

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (fuld licens DS 6.9 SP1), HP ThinState følger med hver tynd klient

Medfølgende software

Altiris Deployment Solution (fuld klientlicens), Altiris Deployment Solution (administrationskonsol), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6
(RGS 5.2 fås som add-on), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP klient 1.5, TeemTalk terminalemuleringssoftware, Debian Package Manager, Synaptic
Installer, HP ThinState til hurtig installation, Device Manager Management-agent

Server OS kompatibilitet/support

Windows 2000/2003 Server-familierne, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (op til 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 med RDP

Mål (B x D x H)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm med fod

Vægt

1,6 kg med fod

Strøm

Automatisk spændingsindstilling 100-240 VAC, 50-60 Hz automatisk strømbesparelse, strømstødstolerant 120 W strømforsyning

Driftstemperatur

10 til 35° C

Opbevaringstemperatur

-30 til 60° C

Garanti

3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

1 Antallet af understøttede skærme afhænger af modellen.
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HP gt7725 tynd klient

Anbefalet tilbehør
HP Stativ til integreret
driftscenter

Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP Compaq
dc7800 ultraslank desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk stativ, som samler
det hele ét sted2.

Produktnummer: GN783AA
HP fladskærm, lynudløserfod

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde
klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle
kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA
Kensington-sikkerhedslås

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt
til en stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den
skal.

Produktnummer: PC766A
3 års hardwaresupport med
ombytning næste hverdag,
ekskl. ekstern skærm

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går
ned, hvis ikke problemet kan løses centralt. Et et nemt, omkostningsbesparende
alternativ til hardwarereparationer af virksomhedens HP-produkter på stedet.

Produktnummer: U4847E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/thinclients

