O mais recente thin client para uma excelente experiência de
computação remota

Thin Client HP gt7725
O Thin Client HP gt7725 é concebido para empresas que
requerem um superior poder de processamento e uma rica
funcionalidade multimédia com toda a facilidade e
familiaridade de um thin client tradicional.
Verdadeiro desempenho de PC com benefícios de thin client
Desfrute de excelente suporte gráfico, execute aplicações mais
rapidamente, melhore a produtividade do trabalhador –
ajudando a assegurar segurança, maior fiabilidade, gestão
mais simples e menor CTP. Como com todos os thin clients da
HP, o HP gt7725 é fácil de instalar, oferecendo uma excelente
experiência de utilizador final.
Desempenho superior
O HP gt7725 inclui um robusto processador 2,3 GHz
dual-core com uma generosa quantidade de memória,
oferecendo a potência de um cliente workstation compacta.
Configurado com memória dual channel, saída de dados
ainda mais optimizada, trazendo novos níveis de desempenho
do sistema em thin clients.
Rico multimédia
Com excelentes gráficos 2D/3D, vídeo de movimento total,
pesquisa melhorada e melhor experiência Web 2.0 para
computação de client remoto. Em combinação com o software
pré-instalado HP Remote Graphics, este client especialmente
fino é ideal para ambientes VDI e blade, suportando uma
oferta impressionante de suporte de transmissão e
redireccionamento USB em ligações remotas.
Suporte para multi-ecrã
Multi-tarefa eficiente com dois ou quatro ecrãs1 – standard ou
panorâmico – para maximizar o espaço de secretária.
Rotação multi-ecrã permite uma mistura de orientações
horizontais ou verticais entre ecrãs.
Excelente resolução
O HP gt7725 também é capaz de resoluções ultra elevadas
para um desktop unificado. Com dois monitores, obtenha

resoluções até 5120x1600 (a 2560x1600 por monitor), ou
com quatro monitores, até 7680x1200 ou 3840x2400 (a
1920x1200 por monitor). Liberte hoje o poder de alto
desempenho do HP gt7725.

Thin Client HP gt7725
Sistema operativo

HP ThinPro

Browser

Firefox

Processador

AMD Turion dual-core

Memória

1 GB de Flash, 2 GB de SODIMM DDR2 (128 MB de RAM do sistema reservados para gráficos de vídeo)

Video

Placa gráfica ATI Radeon HD 3200 com suporte para monitores de alta resolução até 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual
DVI-I (através cabo splitter), 128 MB reservado para memória gráfica

Slots de expansão

Slot de expansão PCI

Portas e jacks

USB ou PS/2, suporte de impressora local ou de rede

E/S e suporte para periféricos

Oito portas USB 2.0 (duas na frente, quatro na parte de trás, duas no compartimento USB seguro), Dual link DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 serial, 1
RJ-45

Conectividade

Gigabit Ethernet 10/100/1000, par entrançado (RJ-45), TCP/IP com DNS Dinâmico e suporte DHCP, Point-to-Point Protocol (PPP), Ligação
Directa através de RS-232, Wake on LAN (WOL), PXE

Emulações

Suporte DVI-D nativo para duplo monitor incluindo

Redes/comunicações

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (licença completa DS 6.9 SP1), HP ThinState incluído com cada thin client

Software incluído

Altiris Deployment Solution (licença de cliente completa), Altiris Deployment Solution (consola de gestão), HP Remote Graphics Software Receiver
5.1.6 (RGS 5.2 disponível como adicional), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, software de emulação de termina TeemTalk, Debian Package
Manager, Synaptic Installer, HP ThinState para uma rápida implementação, agente Device Manager Management

Compatibilidade/suporte de sistema Família Windows 2000/2003 Serve, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
operativo de servidor
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (até 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 utilizando RDP
Dimensões (L x P x A)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm com suporte

Peso

1,6 kg com suporte

Alimentação

Alimentação 100-240 V CA 50-60 Hz, detecção automática para todo o mundo, economia energia por desactivação automática, resistência a
picos tensão

Temperatura de funcionamento

10 até 35 °C

Temperatura não operacional

-30 até 60 °C

Garantia

Serviço de recolha e entrega, durante 3 anos (são aplicáveis determinadas restrições)

1 Número de ecrãs suportados varia consoante o modelo.
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Acessórios recomendados
Suporte HP Integrated Work
Center

Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 pol. e um PC HP Compaq
dc7800 Ultra-fino ou HP Thin Client numa única base para comodidade de um
"all-in-one" 2 para a configuração exacta que necessita.

Número do produto: GN783AA
Montagem de libertação
rápida HP para monitor plano

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã
plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária
HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número do produto: EM870AA
Fechadura de Segurança
Kensington

Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se
ao seu hardware e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho,
assegurando que o hardware permaneça exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A
3 anos de Suporte HW troca no
dia útil seguinte, excluindo
Monitor Externo

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware avariada no
dia seguinte à avaria, se não for possível solucionar o problema remotamente.
Oferece uma alternativa económica e cómoda à reparação de hardware, no local,
para o seu produto HP.
Número do produto: U4847E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/thinclients

