Den ultimate tynne klienten for en flott ekstern databehandlingsopplevelse

HP gt7725 tynn klient
HP gt7725 tynn klient er konstruert for bedrifter som krever
overlegen behandlingskraft og rik multimediefunksjonalitet
med samme brukervennlighet og kjente grensesnitt som en
tradisjonell tynn klient.
Ekte PC-ytelse med tynn klient-fordeler
Gled deg over utmerket grafikkstøtte, kjør programmer
raskere, forbedre produktiviteten – alt mens du bidrar til
større sikkerhet, økt pålitelighet, enklere administrasjon og
lavere eierkostnader. Og i likhet med alle tynne klienter fra
HP er HP gt7725 lett å installere, og gir en enkel
sluttbrukeropplevelse.
Overlegen ytelse
HP gt7725 har en robust 2,3 GHz tokjerners prosessor med
stort minne, og gir kraft som en arbeidsstasjon i en
kompakt enhet. Konfigurasjon med tokanals minne
optimaliserer datagjennomgangen ytterligere, og gir nye
nivåer av systemytelse i tynne klienter.
Rik multimedia
Gi ekstern klient-databehandling flott 2D/3D-grafikk, video
med full bevegelse, forbedret nettlesing og en rikere Web
2.0-opplevelse. I kombinasjon med forhåndsinstallert HP
Remote Graphics Software er denne spesielle tynne klienten
ideell for VDI- og blade-miljøer, og støtter imponerende
levering av streaming-medier og USB-omdirigering over
eksterne tilkoblinger.
Støtte for flere skjermer
Effektiv fleroppgavekjøring med to eller fire skjermer1 –
standard eller widescreen – utnytter plassen på
skrivebordet. Rotering av flere skjermer tillater en blanding
av stående og liggende retning på tvers av skjermene.

Utmerket oppløsning
HP gt7725 er også i stand til å drive ultrahøye
oppløsninger for et enhetlig skrivebord. Med to skjermer får
du oppløsninger på opptil 5120x1600 (med 2560x1600
per skjerm), og med fire skjermer opptil 7680x1200 eller
3840x2400 (med 1920x1200 per skjerm). Slipp løs
kraften i høyytelses HP gt7725 i dag.

HP gt7725 tynn klient
Operativsystem

HP ThinPro

Nettleser

Firefox

Prosessor

AMD Turion med to kjerner

Minne

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (128 MB system-RAM er reservert for skjermgrafikk)

Video

ATI Radeon HD 3200-grafikk med støtte for skjermer med oppløsning på opptil 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-I
(via splitterkabel), 128 MB reservert for grafikkminne

Utvidelsesspor

PCI-utvidelsesspor

Porter og kontakter

USB eller PS/2, støtte for lokal og/eller nettverksskriver

I/O- og periferstøtte

Åtte USB 2.0-porter (to foran, fire bak, to i sikret USB-rom), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 seriell, 1 RJ-45

Tilkobling

10/100/1000 Gigabit Ethernet, tvunnet parkabel (RJ-45), TCP/IP med dynamisk DNS og DHCP-støtte, Point-to-Point Protocol (PPP),
direktetilkobling via RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE

Emuleringer

Innebygd støtte for to skjermer DVI-D innebygd

Nettverk / kommunikasjon

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (full lisens DS 6.9 SP1), HP ThinState inkludert med hver tynne klient

Medfølgende programvare

Altiris Deployment Solution (full klientlisens), Altiris Deployment Solution (administrasjonskonsoll), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6
(RGS 5.2 tilgjengelig som tillegg), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, TeemTalk terminalemuleringsprogramvare, Debian Package Manager,
Synaptic Installer, HP ThinState for rask utplassering, Device Manager Management-agent

Kompatibilitet / støtte for server-OS

Windows 2000/2003 Server-familiene, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (opp 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

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

1,6 kg med fot

Strøm

Universell 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning på 120 watt med strømsparende avslåing og spenningstoleranse

Temperatur ved drift

10 til 35 °C

Temperatur uvirksom

-30 til 60° C

Garanti

3 års hente- og returservice (visse begrensninger gjelder)

1 Antall skjermer som støttes, varierer etter modell.
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HP gt7725 tynn klient

Anbefalt tilbehør
HP integrert stativ for
arbeidsstasjoner

Fest enkelt en 17-, 19- eller 22-tommers HP LCD-skjerm og en HP Compaq dc7800
ultratynn stasjonær PC eller HP tynn klient på ett enkelt stativ for å få en praktisk
"alt-i-ett"-formfaktor 2 for konfigurasjonen du trenger.

Produktnummer: GN783AA
Feste for HP Flat Panel Monitor
Quick Release

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne
klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et
kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA
Kensington sikkerhetslås

Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og
deretter til et forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir
stående akkurat der den er.

Produktnummer: PC766A
3 år maskinvarestøtte,
utskifting neste dag, unntatt
ekstern skjerm

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen
oppstår, hvis problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr et praktisk,
økonomisk alternativ til maskinvarereparasjon på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U4847E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/thinclients

