Najboljši lahki odjemalec za izjemno izkušnjo računalništva na daljavo

Lahki odjemalec HP gt7725
Lahki odjemalec HP gt7725 je namenjen za podjetja, ki
potrebujejo vrhunsko moč procesiranja in bogato
funkcionalnost večpredstavnosti, poleg tega pa enostavno
in znano delovanje tradicionalnih lahkih odjemalcev.
Prednosti delovanja računalnika z lahkim odjemalcem
Uživajte v izvrstni grafični podpori, hitreje zaganjajte
aplikacije, izboljšajte produktivnost delavcev – poleg tega
boste pomagali zagotoviti večjo varnost, zanesljivost, lažje
upravljanje in nižje skupne stroške lastništva. Nastavitev
lahkega odjemalca HP gt7725 je podobno kot pri ostalih
lahkih odjemalcih HP enostavna, ponuja izkušnjo končnega
uporabnika, podobno aplikaciji.
Vrhunska zmogljivost
HP gt7725 ima robusten, dvojedrni procesor zmogljivosti
2,3 GHz z veliko pomnilniškega prostora, kar zagotavlja
moč odjemalcev delovne postaje v kompaktni velikosti.
Prenos podatkov, ki je konfiguriran z dvokanalnim
pomnilnikom, je še izboljšan, kar lahkim odjemalcem
prinaša nove ravni delovanja sistema.
Dobra večpredstavnost
Računalništvu na daljavo omogočite izvrstno dvo- in
trirazsežno grafiko, popolne videoposnetke, izboljšano
brskanje in bogatejšo izkušnjo z Web 2.0. Ta posebni lahki
odjemalec je v kombinaciji s prednastavljeno programsko
opremo HP Remote Graphics Software idealen za VDI in
okolja rezin, saj zelo dobro podpira pretočne medije ter
preusmerjanje USB prek oddaljenih povezav.
Podpora za več zaslonov
Učinkovito izvajajte več opravil hkrati z dvema ali štirimi
zasloni1 – standardnimi ali širokokotnimi – da kar najbolje
povečate prostor na namizju. Vrtenje več zaslonov
omogoča mešanico pokončnih in ležečih postavitev na
posameznih zaslonih.

Odlična ločljivost
HP gt7725 lahko tudi prenaša zelo visoke ločljivosti za
poenoteno namizje. Če imate dva monitorja, dobite
ločljivost do 5120x1600 (2560x1600 na posamezen
zaslon), če pa imate 4 monitorje, pa dobite ločljivosti do
7680x1200 ali 3840x2400 (1920x1200 na zaslon). Še
danes sprostite moč visoko zmogljivega HP gt7725.

Lahki odjemalec HP gt7725
Operacijski sistem

HP ThinPro

Brskalnik

Firefox

Procesor

2-jedrni procesor AMD Turion

Pomnilnik

1 GB pomnilnika Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (za grafično kartico je rezerviranega 128 MB sistemskega pomnilnika)

Video

Grafična kartica ATI Radeon HD 3200 s podporo za visoko ločljive monitorje z zaslonom z ločljivostjo do 2560x1600, ATI Fire MV 2250 (PCI
Express x16) 2 Dual DVI-I (prek razdelilnega kabla), 128 MB rezervirano za grafični pomnilnik

Razširitvene reže

Razširitvena reža PCI

Vrata in priključki

USB ali PS/2, lokalna in/ali omrežna podpora za tiskalnik

Podpora za V/I enote in dodatno
opremo
Povezovanje

Osem vrat USB 2.0 (dve spredaj, štiri zadaj, dve v posebnem predelu USB), Dual link DVI-x1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 serijska vrata, 1 RJ-45

Emuliranje

Vgrajena podpora za dva monitorja privzeti DVI-D

Omežja/komunikacije

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (popolna licenca DS 6.9 SP1), HP ThinState poleg vsakega lahkega odjemalca

Priložena programska oprema

Altiris Deployment Solution (popolna odjemalska licenca), Altiris Deployment Solution (konzola za upravljanje), HP Remote Graphics Software
Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 na voljo kot dodatna funkcija), Citrix ICA 10.x, odjemalec rdesktop RDP 1.5, programska oprema za terminalsko
emulacijo TeemTalk, Debian Package Manager, Synaptic Installer, HP ThinState za hitro razvijanje, agent za upravljanje Device Manager

Združljivost/podpora za strežniški
operacijski sistem

Družine strežnikov Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows
2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (do različice 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 z uporabo RDP

Velikost (Š x G x V)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm s podstavkom

Teža

1,6 kg s podstavkom

Napajanje

Samodejno zaznavanje napetosti po svetu (100–240 V, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanje napetosti s samodejnim izklopom za varčevanje
energije – 120 W

Delovna temperatura

od 10 do 35° C

Temperatura pri izklopljeni napravi

od -30 do 60 °C

Garancija

3-letna storitev prevzema in vračilo (veljajo določene omejitve)

10/100/1000 Gigabit Ethernet, sukana parica (RJ-45), TCP/IP s podporo za dinamični DNS in DHCP, protokol Point-to-Point Protocol (PPP),
neposredna povezava prek priključka RS-232, vklop prek omrežja LAN (Wake on LAN – WOL), PXE

1 Število podprtih zaslonov je odvisno od modela.
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Priporočeni pripomočki
Stojalo za HP Integrated Work
Center

Enostavno pritrjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in namiznega
računalnika HP Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega odjemalca HP na eno stojalo
za priročno ohišje »vse v enem« 2 za natančno konfiguracijo namizja.

Številka izdelka: GN783AA
Nosilec HP Flat Panel Monitor
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu
VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki.
Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro
izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA
Varnostna ključavnica
Kensington

Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se pritrdi na
strojno opremo in je nato varno pritrjen na nepremično točko v delovnem okolju, kar
zagotavlja, da strojna oprema ostane tam, kjer mora biti.

Številka izdelka: PC766A
3-letna podpora za zamenjavo
strojne opreme naslednji dan,
razen za zunanji monitor

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če
težave ni mogoče rešiti na daljavo. Ponuja udobno, ugodno alternativo popravljanju
strojne opreme pri stranki za vaš izdelek HP.

Številka izdelka: U4847E
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