Az élvezetes, távoli elérésű számítástechnika legmegfelelőbb vékony
kliense

HP gt7725 vékony kliens
A HP gt7725 vékony klienst olyan vállalkozások számára
fejlesztettük ki, amelyek kiváló teljesítményt és multimédiás
funkciókat igényelnek, a hagyományos vékony kliensek
könnyű kezelhetősége és megszokott funkciói mellett.
Valódi számítógépes teljesítmény a vékony kliensek
előnyeivel
Kiváló grafikai támogatás, gyorsabban futó alkalmazások,
megnövelt dolgozói termelékenység – s mindezek mellett
támogatás a biztonságosabb, megbízhatóbb, könnyebben
felügyelhető és alacsonyabb teljes élettartamköltségű
rendszerek kialakításához. A HP összes vékony klienséhez
hasonlóan, a HP gt7725 kliens beállítása a
végfelhasználók számára is olyan egyszerű, akár egy
hétköznapi készüléké.
Kiváló teljesítmény
A HP gt7725 robusztus, 2,3 GHz-es kétmagos processzort
és bőséges memóriát alkalmaz, így egy munkaállomás
erejét sűríti egy kis helyigényű gépbe. A kétcsatornás
memóriák alkalmazása az adatátviteli sebesség további
optimalizálását tette lehetővé, ezáltal a vékony kliensekben
a rendszer teljesítménye magasabb szintre emelkedik.
Gazdag multimédia
Remek 2D/3D grafika, folyamatos videolejátszás, jobb
böngészés és gazdagabb Web 2.0 élmény lehetősége a
távolikliens-alapú számítástechnikában. Az előtelepített HP
Remote Graphics szoftverrel kiegészítve, ez a különleges
vékony kliens ideális a VDI és a blade környezetek
számára, valamint távoli kapcsolaton át is meggyőző
médiaadatfolyam-átvitelt és USB-átirányítást nyújt.
Több képernyő támogatása
A szabványos vagy szélesképernyős, két- vagy
négymonitoros1 kialakítású, maximális méretű asztalon
több egyidejű feladat is könnyen elvégezhető. A

többképernyős elforgatási lehetőség révén az álló vagy
fekvő helyzetű monitorok szabadon kombinálhatók.
Kitűnő felbontás
A HP gt7725 az összevont asztalok számára különlegesen
nagy felbontásokat is meg tud jeleníteni. Két monitorral
akár 5120 x 1600 (monitoronként 2560 x 1600), négy
monitorral pedig akár 7680 x 1200 vagy 3840 x 2400
(monitoronként 1920 x 1200) képpontos felbontás is
elérhető. HP gt7725 – nagy teljesítmény, ugrásra készen.

HP gt7725 vékony kliens
Operációs rendszer

HP ThinPro

Böngésző

Firefox

Processzor

kétmagos AMD Turion processzor

Memória

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (a rendszermemóriából 128 MB fenntartva a grafikus vezérlő számára)

Megjelenítőeszköz

ATI Radeon HD 3200 grafika, a nagyfelbontású, legfeljebb 2560 x 1600 képpontos képernyőjű monitorok támogatásával, ATI Fire MV 2250 (PCI
Express x16) 2 Dual DVI-I (osztókábelen keresztül), 128 MB fenntartva grafikus memóriának

Bővítőhelyek

PCI bővítőhely

Portok és aljzatok

USB vagy PS/2, helyi és/vagy hálózati nyomtató támogatása

Bemeneti/kimeneti eszközök és
perifériák támogatása
Csatlakoztatás

8 USB 2.0 port (kettő elöl, négy hátul, kettő a biztonságos USB-rekeszben), 1 kétirányú DVI-I, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 soros, 1 RJ-45

Emulációk

Beépített kétmonitoros támogatás, natív DVI-D

Hálózat / kommunikáció

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (teljes licencű DS 6.9 SP1), HP ThinState tartozik minden vékony klienshez

Mellékelt szoftverek

Altiris Deployment Solution (teljes klienslicenc), Altiris Deployment Solution (kezelőkonzol), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2
elérhető bővítésként), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP kliens 1.5, TeemTalk terminálemulációs szoftver, Debian Package Manager, Synaptic Installer,
HP ThinState gyors kiépítéshez, Device Manager Management ügynök

Kiszolgáló operációs rendszerek –
kompatibilitás/támogatás

Windows 2000/2003 Server családok, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (4.5-ig), 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 RDP használatával

Méretek (sz x h x m)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm, talppal együtt

Súly

1,6 kg, talppal együtt

Áramellátás

Világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltakozó áram), 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás,
túlfeszültségtűrő 120 W-os tápegység

Működési hőmérséklet

10–35°C

Nyugalmi hőmérséklet

-30–60°C

Garancia

3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

10/100/1000 Gigabit Ethernet, csavart érpár (RJ-45), TCP/IP dinamikus DNS és DHCP támogatással, Point-to-Point protokoll (PPP), közvetlen
kapcsolat RS-232 protokollon keresztül, ébresztés LAN-on keresztül (WOL), PXE

1 A kijelzők támogatott száma a modelltől függ.
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HP gt7725 vékony kliens

Ajánlott kiegészítők
HP Integrated Work Center
állvány

A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800 ultravékony
asztali számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali igényeknek
megfelelő, egyetlen állásban történő, "minden egyben" méretezésű 2 kialakításához
könnyedén összekapcsolhatók.

Termékszám: GN783AA
HP lapos monitor, gyorskioldós
tartó

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak
megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali
termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető,
így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA
Kensington biztonsági zár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön
hardveréhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve
gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A
Hardvertámogatás – Következő
napi csere, kiv. külső monitor, 3
év

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen
kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Kényelmes, költségtakarékos alternatívája a HP
termék helyszíni hardverjavításának.

Termékszám: U4847E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients

