Mükemmel bir uzak bilgisayar deneyimi için son ince istemci

HP gt7725 İnce İstemci
HP gt7725 Hafif İstemcisi, normal hafif istemcilerin kullanım
kolaylığı ile birlikte üstün bir işlem gücüne ve zengin
multimedya işlevlerine gerek duyan işletmeler için
tasarlanmıştır.
Hafif İstemcinin avantajlarına sahip gerçek PC performansı
Mükemmel grafik desteğinin keyfini çıkarın, uygulamaları daha
hızlı çalıştırın, işçi verimliliğini artırın ve bunların tümünü daha
fazla güvenlik, daha yüksek güvenilirlik, daha kolay yönetim ve
daha az TCO [toplam işletme maliyeti] sağlamaya yardımcı
olarak yapın. HP’nin tüm ince istemcilerinde olduğu gibi, HP
gt7725 ürününün kurulumu kolaydır ve aygıt benzeri bir son
kullanıcı deneyimi sağlar.
Üstün performans
Güçlü bir 2,3 GHz çift çekirdekli işlemciye sahip olan HP
gt7725, sıkı bir alanda bir işistasyonu istemcisinin motor
gücünü sağlar. Çift kanallı bellekle yapılandırıldığından veri
üretimi daha da optimize edilmiştir ve ince istemcilerde yeni
sistem performansı düzeyleri sunar.
Zengin multimedia
Uzak istemci bilgisayarlarına mükemmel 2D/3D grafik, tam
hareketli video, geliştirilmiş tarama ve daha zengin bir Web
2.0 deneyimi sunar. Bu özel ince istemci, önceden yüklenmiş
HP Remote Graphics Yazılımı ile birlikte, VDI ve keskin ortamlar
için idealdir ve uzak bağlantılar üzerinden etkileyici biçimde
aralıksız akışlı ortam ve USB yönlendirme sağlanmasını
destekler.
Çoklu ekran desteği
Masaüstü alanını maksimize etmek için, ikili veya dörtlü
ekranlarla1 (standart veya geniş ekran) birden çok görevi etkin
şekilde yerine getirir. Çoklu ekran dönüşü, ekranlar arasında
dikey veya yatay yönelimlerin karışımına olanak verir.
Mükemmel çözünürlük
HP gt7725 ayrıca birleşmiş bir masaüstü için çok yüksek
çözünürlükleri kullanabilir. İki monitörle 5120x1600 (ekran

başına 2560x1600) veya dört monitörle 7680x1200 veya
3840x2400'e varan (ekran başına 1920x1200) çözünürlük
elde edin. Yüksek performanslı HP gt7725 ürününün gücünü
bugün salıverin.
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İşletim Sistemi

HP ThinPro

Tarayıcı

Firefox

Işlemci

AMD Turion çift çekirdek

Bellek

1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (sistem RAM"'inin 128 MB'si video grafik kullanımına ayrılmıştır)

Video

2560 x 1600 ekrana kadar yüksek çözünürlüklü monitör destekli ATI Radeon HD 3200 grafik, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-I
(dallandırıcı kablosu üzerinden), 128 MB ayrı grafik belleği

Genişletme yuvaları

PCI genişleme yuvası

Bağlantı noktaları ve jaklar

USB veya PS/2, yerel ve/veya ağ yazıcısı desteği

G/Ç ve çevre birim desteği

Sekiz USB 2.0 bağlantı noktası (ikisi önde, dördü arkada, ikisi güvenli USB bölmesinde), Çift bağlantı DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 seri, 1 RJ-45

Bağlanabilirlik

10/100/1000 Gigabit Ethernet, çift bükümlü (RJ-45), TCP/IP (Dinamik DNS ve DHCP desteği ile), Noktadan Noktaya İletişim Kuralı (PPP), RS-232
ile Doğrudan Bağlantı, Wake on LAN (WOL), PXE

Emülasyon

Yerleşik çift monitör desteği, DVI-D özgün

Ağ / iletişim

HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (tam lisans DS 6.9 SP1), her hafif istemcide HP ThinState

Ürünle gelen yazılım

Altiris Deployment Solution (tam istemci lisansı), Altiris Deployment Solution (yönetim konsolu), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS
5.2 eklenti olarak edinilebilir), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP istemci 1.5, TeemTalk terminal öykünme yazılımı, Debian Package Manager,
Synaptic Installer, hızlı dağıtım için HP ThinState, Device Manager Yönetim aracısı

Sunucu İşletim Sistemi uyumluluğu / Windows 2000/2003 Server aileleri, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000
desteği
Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (sürüm 4.5'e kadar), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x,
Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, RDP kullanan VMware Sanal Masaüstü Altyapısı
Boyutlar (G x D x Y)

4,57 x 21,51 x 26,67 cm, sehpayla birlikte

Ağırlık

1,6 kg, sehpayla

Güç

Dünya çapında otomatik algılamalı 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarruflu otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı korumalı 120 W
güç kaynağı

Çalıştırma sıcaklığı

10 - 35° C

Çalışmama sıcaklığı

-30 - 60° C

Garanti

3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)

1 Desteklenen ekran sayısı modele göre değişiklik gösterir.
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Önerilen aksesuarlar
HP Tümleştirilmiş İş Merkezi
Sehpası

Tam istediğiniz gibi bir masaüstü yapılandırmasını, "tümü bir arada" form faktörü
rahatlığı ile elde etmek için, bir 17, 19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP
Compaq dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP İnce İstemciyi, tek bir
sehpa üzerine takın.
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Ürün numarası: GN783AA
HP Düz Panel Monitör Hızlı
Sürüm Montajı

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP
masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir
uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en
üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA
Kensington Güvenlik Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra
çalışma alanınızdaki bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması
gereken yerde kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A
3 yıl Sonraki Gün Değiştirme
Donanım Desteği (Harici
Monitör hariç)

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan
sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir. HP ürününüz için yerinde donanım onarımı
yerine, düşük maliyetli uygun bir alternatif sunar.

Ürün numarası: U4847E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/thinclients

