De ultieme thin client voor subliem remote computergebruik

HP gt7725 Thin Client
De HP gt7725 Thin Client is ontwikkeld voor bedrijven die
superieure processorkracht en rijke multimediamogelijkheden
wensen, met het gemak en het vertrouwde gebruik van een
traditionele thin client.
Echte pc-prestaties met de voordelen van een thin client
Uitstekende grafische ondersteuning om applicaties sneller uit
te voeren en de productiviteit te verhogen – met daarbij een
betere beveiliging, een hogere betrouwbaarheid, gemakkelijk
beheer en een lagere TCO. Net als alle HP thin clients biedt de
eenvoudig te installeren HP gt7725 een appliance-achtige
eindgebruikerservaring.
Superieure prestaties
De HP gt7725 beschikt over een krachtige 2,3-GHz dual-core
processor en een ruime hoeveelheid geheugen en biedt de
kracht van een workstation client in een design. Bij configuratie
met twee-kanaals geheugen wordt de datadoorvoer verder
geoptimaliseerd tot een voor thin clients ongekend
prestatieniveau.
Rijke multimedia
Sublieme 2D/3D video, full-motion video, verbeterde
browsemogelijkheden en een rijkere Web 2.0 ervaring voor
remote client computergebruik. In combinatie met
voorgeïnstalleerde HP Remote Graphics software is deze
speciale thin client ideaal voor VDI en blade-omgevingen, met
ondersteuning voor een indrukwekkende weergave van
streamingmedia en USB-redirection via remote verbindingen.
Ondersteunt meerdere schermen
Efficiënt multi-tasken met twee of vier schermen1 – standaard of
breedbeeld – om de bureauruimte maximaal te benutten.
Rotatie van meerdere schermen is mogelijk voor een
combinatie van portrait- of landscape-oriëntaties.
Uitstekende resolutie
De HP gt7725 stuurt ook ultra-hoge resoluties aan voor een
geünificeerde desktop. Met twee monitoren zijn resoluties

mogelijk tot 5120 x 1600 (2560 x 1600 per scherm) en met
vier monitoren tot 7680 x 1200 of 3840 x 2400 (1920 x
1200 per scherm). Benut de kracht van deze hoog-presterende
HP gt7725 vandaag nog.

HP gt7725 Thin Client
Besturingssysteem

HP ThinPro

Browser

Firefox

Processor

AMD Turion dual-core

Geheugen

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (128 MB systeem-RAM is gereserveerd voor video)

Video

ATI Radeon HD 3200 grafische kaart met ondersteuning voor hoge-resolutie monitoren tot 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2
Dual DVI-I (via splitterkabel), 128 MB gereserveerd voor videogeheugen

Uitbreidingsslots

PCI-uitbreidingsslot

Poorten en connectoren

USB of PS/2, ondersteuning voor lokale en/of netwerkprinter

Ondersteunde I/O en
randapparatuur
Interfacemogelijkheden

Acht USB 2.0 poorten (twee voor, vier achter, twee in veilig USB-compartiment), Dual-link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 serieel, 1 RJ-45

Emulaties

Ondersteuning voor twee monitoren, DVI-D standaard

Netwerken / communicatie

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (volledige licentie DS 6.9 SP1), HP ThinState is inbegrepen bij elke thin client

Inbegrepen software

Altiris Deployment Solution (volledige client-licentie), Altiris Deployment Solution (managementconsole), HP Remote Graphics Software Receiver
5.1.6 (RGS 5.2 beschikbaar als add-on), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, TeemTalk terminalemulatie software, Debian Package Manager,
Synaptic Installer, HP ThinState voor snelle implementatie, Device Manager Management agent

Compatibele / ondersteunde
serverbesturingssystemen

Windows 2000/2003 Server familie, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (tot 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 met RDP

Afmetingen (b x d x h)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm met standaard

Gewicht

1,6 kg met standaard

Voeding

Wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerante 120-Watt voedingsmodule

Temperatuur, in bedrijf

10 tot 35 °C

Temperatuur buiten gebruik

-30 tot 60 °C

Garantie

3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

10/100/1000 Gigabit Ethernet, twisted pair (RJ-45), TCP/IP met ondersteuning voor Dynamic DNS en DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), directe
verbinding via RS-232, Wake-on-LAN (WOL), PXE

1 Aantal ondersteunde schermen varieert per model.
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HP gt7725 Thin Client

Aanbevolen accessoires
HP Integrated Work Center
standaard

Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq dc7800
ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard monteren als alles-in-één
oplossing 2 om exact de desktopconfiguratie te creëren die u nodig heeft.

Bestelnr.: GN783AA
HP Quick Release voor
flat-panel monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients,
bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen
aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te
benutten.

Bestelnr.: EM870AA
Kensington slot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware
en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij
is.

Bestelnr.: PC766A
3 jaar exchange op de
volgende werkdag, excl.
externe monitor, HW support

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het
probleem niet op afstand kan worden opgelost. Een praktisch, kostenbesparend
alternatief voor on-site hardwarereparatie van uw HP product.

Bestelnr.: U4847E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/thinclients

