Jedinečný počítač thin client pre výnimočný zážitok zo vzdialeného
počítača.

HP gt7725 Thin Client
Počítač HP gt7725 Thin Client je určený pre podniky, ktoré
požadujú vyšší výkon spracovania a bohatú multimediálnu
funkčnosť spolu s ľahkosťou a znalosťou tradičného
počítača thin client.
Skutočný výkon počítača s výhodami Thin Client
Užívajte si excelentnú grafickú podporu, spúšťajte aplikácie
rýchlejšie, zlepšite produktivitu svojich zamestnancov – to
všetko za pomoci zabezpečenia väčšej bezpečnosti,
zvýšenej spoľahlivosti, jednoduchšej správy a nižších
celkových nákladov na vlastníctvo. Ako so všetky počítače
HP thin client, HP gt7725 má jednoduché nastavovanie,
čím prináša používateľský zážitok ako z jednoduchého
zariadenia.
Vyššia výkonnosť
HP gt7725 disponuje robustným 2,3 GHz dvojjadrovým
procesorom so štedrým množstvom pamäte, čím prináša
veľkú silu pracovnej stanice v kompaktnom prevedení.
Vybavené dvojkanálovou pamäťou, s priepustnosťou dát
ešte viac optimalizovanou, prinášajú počítače thin client
nové úrovne výkonu systému.
Bohaté multimédiá
Prineste vynikajúcu 2D/3D grafiku, video v plnom pohybe,
vylepšené prehliadanie a bohatší zážitok z Web 2.0
vzdialeným klientským výpočtom. V kombinácii s
predinštalovaným softvérom HP Remote Graphics je tento
výnimočný počítač thin client ideálny pre prostredia VDI a
blade, podporuje pozoruhodnú dodávku streamovaných
médií a presmerovanie USB cez vzdialené pripojenia.
Podpora viacdisplejového zobrazovania
Efektívne pracujte s viacerými úlohami súčasne na dvojitom
alebo štvoritom displeji1 – štandardnom alebo širokouhlom
– a maximalizujte svoju pracovnú plochu. Multi-displejové

otáčanie umožňuje ľubovoľnú kombináciu orientácií
displejov na výšku aj na šírku.
Vynikajúce rozlíšenie
HP gt7725 je tiež schopný poháňať ultra vysoké rozlíšenia
pre zjednotenú pracovnú plochu. Získajte rozlíšenia až
5120x1600 pri dvoch monitoroch (pri 2560x1600 na
displej), alebo až 7680x1200 alebo 3840x2400 pri
štyroch monitoroch (pri 1920x1200 na displej). Odpútajte
silu vysokého výkonu HP gt7725 ešte dnes.

HP gt7725 Thin Client
Operačný systém

HP ThinPro

Prehľadávač

Firefox

Procesor

Dvojité jadre AMD Turion

Pamäť

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (128 MB systémovej pamäte RAM vyhradených pre grafickú kartu)

Video

Grafická karta ATI Radeon HD 3200 s podporou pre monitory s vysokým rozlíšením až do 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2
Duálne DVI-I (cez rozdeľovací kábel), 128 MB vyhradených pre grafickú pamäť

Rozširujúce sloty

Rozširujúci slot PCI

Porty a vstupy

USB alebo PS/2, podpora miestnej a/alebo sieťovej tlačiarne

I/O a periferálna podpora

Osem portov USB 2.0 (dva vpredu, štyri vzadu, dva v bezpečnom oddieli USB), dvojitý spoj DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 sériový, 1 RJ-45

Konektivita

10/100/1000 Gigabit Ethernet, krútená dvojlinka (RJ-45), TCP/IP s dynamickou podporou DNS a DHCP, protokol Point-to-Point (PPP), priame
pripojenie cez rozhranie RS-232, prebudenie LAN (WOL), PXE

Emulácie

Zabudovaná prirodzená podpora dvoch monitorov DVI-D

Sieť / komunikácia

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (plná licencia DS 6.9SP1), HP ThinState spolu s každým thin client

Obsahuje softvér

Altiris Deployment Solution (plná používateľská licencia), Altiris Deployment Solution (ovládací pult), softvér HP Remote Graphics Receiver 5.1.6
(RGS 5.2 dostupný ako doplnkový), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, softvér TeemTalk terminal emulation, Debian Package Manager,
Synaptic Installer, HP ThinState pre rýchle rozmiestnenie, zástupca Device Manager Management

Kompatibilita / podpora OS Servera Skupiny produktov Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows
2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (až 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 s použitím RDP
Rozmery (š x h x v)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm so stojanom

Hmotnosť

1,6 kg so stojanom

Zdroj

Univerzálne auto-rozpoznávanie 100-240 VAC, 50-60 Hz a úspora energie automaticky vypínacieho 120 W zdroja odolného voči prepätiu

Prevádzková teplota

10 až 35 °C

Teplota, pri ktorej nepracuje

–30 až 60 °C

Záruka

3-ročný servis zahŕňajúci vyzdvihnutie a vrátenie (Na službu sa vzťahujú obmedzenia)

1 Počet podporovaných displejov sa medí podľa modelu.
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HP gt7725 Thin Client

Odporúčané príslušenstvo
Stojan na integrované pracovné
centrum HP Integrated Work
Center

Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a ultra
tenkého stolného počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta HP do
jedného stojana prináša pohodlie tvarového riešenia typu „all-in-one“ 2 pre presne
také usporiadanie pracovného stola, aké potrebujete.

Číslo produktu: GN783AA
Montážny stojan HP Quick
Release pre ploché monitory

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin
clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty
HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu
a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA
Bezpečnostný zámok
Kensington

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím
káblom sa pripája k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom
priestore, čím zabezpečuje, že váš hardvér zostane presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A
3 roky, výmena v ďalší deň,
okrem externého monitora,
hardvérová podpora

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v
prípade, že nie je možné vyriešiť problém na diaľku. Pre váš HP produkt ponúka
vhodnú, náklady šetriacu alternatívu pre opravy hardvéru na mieste.

Číslo produktu: U4847E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/thinclients

