Ο απόλυτος thin client για κορυφαία εμπειρία απομακρυσμένης χρήσης
υπολογιστή

HP gt7725 Thin Client
Ο thin client HP gt7725 είναι σχεδιασμένος για επιχειρήσεις που
απαιτούν κορυφαία επεξεργαστική ισχύ και λειτουργικότητα
εμπλουτισμένων πολυμέσων με την ευκολία και την εξοικείωση
ενός συμβατικού thin client.
Πραγματική απόδοση προσωπικού υπολογιστή με τα
πλεονεκτήματα του thin client
Αποκτήστε υποστήριξη άριστων γραφικών, εκτελέστε τις
εφαρμογές ταχύτερα, βελτιώστε την παραγωγικότητα των
εργαζομένων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζετε μεγαλύτερη
ασφάλεια, αυξημένη αξιοπιστία, ευκολότερη διαχείριση και
χαμηλότερο συνολικό κόστος κατοχής. Όπως όλοι οι thin client
της HP, ο HP gt7725 είναι απλός στην εγκατάσταση,
παρέχοντας στον τελικό χρήστη την εμπειρία μιας εύχρηστης
συσκευής.
Κορυφαία απόδοση
Ο HP gt7725 περιλαμβάνει έναν ισχυρό επεξεργαστή 2,3 GHz
διπλού πυρήνα, με μεγάλη μνήμη, που παρέχει την ισχύ ενός
σταθμού εργασίας (client) σε μικρές διαστάσεις. Χάρη στη
διαμόρφωση με μνήμη δύο καναλιών, ο ρυθμός μετάδοσης
δεδομένων είναι ακόμα πιο βελτιστοποιημένος, επιτρέποντας νέα
επίπεδα απόδοσης συστήματος για τους thin client.
Εμπλουτισμένα πολυμέσα
Απολαύστε άριστα γραφικά 2D/3D, βίντεο πλήρους κίνησης,
βελτιωμένη περιήγηση και ακόμα πιο πλούσια εμπειρία Web 2.0
στην απομακρυσμένη χρήση υπολογιστή client. Σε συνδυασμό
με προεγκατεστημένο λογισμικό HP Remote Graphics, αυτός ο
ιδιαίτερος thin client είναι ιδανικός για περιβάλλοντα VDI και
blade, υποστηρίζοντας εντυπωσιακή ροή πολυμέσων και
ανακατεύθυνση USB μέσω απομακρυσμένων συνδέσεων.
Υποστήριξη πολλών οθονών
Αποτελεσματική διεκπεραίωση πολλαπλών διεργασιών με
υποστήριξη δύο ή τεσσάρων οθονών1 –κανονική ή ευρεία
οθόνη– για μέγιστη επιφάνεια εργασίας. Η περιστροφή
πολλαπλών οθονών επιτρέπει το συνδυασμό οριζόντιου και
κατακόρυφου προσανατολισμού στις οθόνες.

Εξαιρετική ανάλυση
Ο HP gt7725 έχει επίσης τη δυνατότητα ιδιαίτερα υψηλών
αναλύσεων, για ενοποιημένη επιφάνεια εργασίας. Με δύο
οθόνες εξασφαλίζετε αναλύσεις έως 5120x1600 (2560x1600
ανά οθόνη), ή με τέσσερις οθόνες έως 7680x1200 ή
3840x2400 (1920x1200 ανά οθόνη). Αξιοποιήστε στο έπακρο
την ισχύ του HP gt7725 υψηλής απόδοσης, σήμερα.

HP gt7725 Thin Client
Λειτουργικό σύστημα

HP ThinPro

Πρόγραμμα περιήγησης

Firefox

Επεξεργαστής

AMD Turion διπλού πυρήνα

Μνήµη

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (128 MB RAM συστήματος είναι δεσμευμένα για χρήση από τα γραφικά βίντεο)

Γραφικά

Γραφικά ATI Radeon HD 3200 με υποστήριξη για οθόνες υψηλής ανάλυσης έως 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-I
(μέσω καλωδίου διαχωρισμού), 128 MB διαθέσιμα για μνήμη γραφικών

Υποδοχές επέκτασης

θύρα επέκτασης PCI

Θύρες και υποδοχές

USB ή PS/2, υποστήριξη τοπικού και/ή δικτυακού εκτυπωτή

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

Οκτώ θύρες USB 2.0 (δύο μπροστά, τέσσερις πίσω, δύο σε ασφαλή θήκη USB), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 θύρα σειριακής σύνδεσης, 1
RJ-45

Συνδεσιμότητα

10/100/1000 Gigabit Ethernet, συνεστραμμένο ζεύγος (RJ-45), TCP/IP με υποστήριξη δυναμικού DNS και DHCP, πρωτόκολλο PPP (Point-to-Point
Protocol ), απευθείας σύνδεση μέσω RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE

Προσομοιώσεις

Ενσωματωμένη υποστήριξη δύο οθονών, εγγενές DVI-D

Δικτύωση / επικοινωνία

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (πλήρης άδεια χρήσης DS 6.9 SP1), HP ThinState περιλαμβάνεται σε κάθε thin client

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Altiris Deployment Solution (πλήρης άδεια χρήσης προγράμματος-πελάτη), Altiris Deployment Solution (κονσόλα διαχείρισης), HP Remote Graphics
Software Receiver 5.1.6 (διαθέσιμο RGS 5.2 ως προσθήκη), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, λογισμικό προσομοίωσης τερματικού
TeemTalk, Debian Package Manager, πρόγραμμα εγκατάστασης Synaptic, HP ThinState για γρήγορη υλοποίηση, Device Manager Management
agent

Συμβατότητα / υποστήριξη
Οικογένειες Windows 2000/2003 Server, υπηρεσίες τερματικού Windows 2000/2003 Server, Windows 2000 Advanced Server, υπηρεσίες
λειτουργικού συστήματος διακομιστή τερματικού Windows 2000 Advance Server, Citrix Presentation Server (έως 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 με χρήση RDP
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm με βάση

Βάρος

1,6 kg με βάση

Ισχύς

Αυτόματη επιλογή τάσης 100-240 VAC οπουδήποτε, αυτόματη απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας 50-60 Hz, τροφοδοτικό 120 W με ανοχή
στις μεταβολές τάσης

Θερμοκρασία λειτουργίας

10 έως 35° C

Θερμοκρασία μη λειτουργίας

-30 έως 60° C

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Ο αριθμός των οθονών που υποστηρίζονται διαφέρει ανά μοντέλο.
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HP gt7725 Thin Client

Συνιστώμενα αξεσουάρ
Βάση για το HP Integrated
Work Center

Συνδέστε εύκολα μια οθόνη LCD 17-, 19- ή 22-ιντσών της HP και έναν πολύ λεπτό
υπολογιστή HP Compaq dc7800 ή ένα thin client της HP σε μία βάση για την άνεση
ενός "όλα σε ένα" υπολογιστή μικρών διαστάσεων 2 για την ακριβή ρύθμιση
παραμέτρων του επιτραπέζιου υπολογιστή που χρειάζεστε.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA
Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης για επίπεδες
οθόνες HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA,
συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε
οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και
αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA
Κλειδαριά ασφαλείας
Kensington

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον
εξοπλισμό σας και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας
σας, διασφαλίζοντας την απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A
Αντικατάσταση την επόμενη
ημέρα, εκτός από εξωτερική
οθόνη, υποστήριξη υλικού, 3
έτη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την
επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί από απόσταση. Προσφέρει
μια πρακτική και οικονομική εναλλακτική επιτόπου επισκευής υλικού για το προϊόν HP
σας.
Αριθμός προϊόντος: U4847E
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