Γρηγορότερα. Ευκολότερα. Εξαιρετική αξία.

HP Neoware c50 Thin Client
Το HP Neoware c50 σάς παρέχει εξαιρετική απόδοση σε ένα
συμπαγές thin client. Με την σύνδεση USB 2.0, είναι εύκολο να
συνδεθείτε με τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες συσκευές. Απλά
συνδέστε τις, ενεργοποιήστε τις και συνεχίστε την εργασία σας.
Δεν χρειάζεται ειδική διαμόρφωση του διακομιστή. Ρυθμίστε το
πρώτο HP Neoware c50 ακριβώς όπως το θέλετε και έπειτα
απλά αντιγράψτε αυτές τις ρυθμίσεις σε άλλα thin client στο
δίκτυό σας. Το HP Neoware c50 παρέχει εξαιρετική αξία σε
χαμηλή τιμή. Εξοικονομείτε συνεχώς κόστος—καθώς τα thin
client δεν έχουν συνεχή έξοδα συντήρησης, ενώ μειώνετε τα
γενικά έξοδα. Τέλος, καθώς διαθέτει πολλές θύρες για
περιφερειακά, σάς παρέχει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση
με το κόστος του.
Εικονικοποιήστε τον υπολογιστή.
Συνδυάστε τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης διακομιστή με
τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα ασφαλείας, διαχείρισης και
κόστους των thin client. Προσφέρετε άνετη πρόσβαση σε
απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων στους τελικούς χρήστες
μειώνοντας το κόστος συντήρησης υπολογιστών στην επιχείρησή
σας. Διατίθενται εκδόσεις VDI που είναι πλήρως συμβατές με
πρωτοβουλίες εικονικοποίησης από VMware, IBM και Citrix.
Σχεδιασμένο για υπολογιστή με βάση διακομιστή.
Απολαύστε τα πλεονεκτήματα της χρήσης υπολογιστή με βάση
διακομιστή. Το HP Neoware c50 παρέχει μια ασφαλέστερη
πλατφόρμα client με κλειδωμένους λογαριασμούς χρήστη, ώστε
να εξασφαλίζετε μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη διατηρώντας
παράλληλα τον έλεγχο του περιβάλλοντος της επιχείρησής σας.
Περισσότερες θύρες και περιφερειακά
Το HP Neoware c50 παρέχει υποστήριξη για διάφορα
περιφερειακά όπου συμπεριλαμβάνεται σειριακό, παράλληλο ή
PS/2 ποντίκι, δύο θύρες USB 2.0, πλήρης ενσωματωμένη
υποστήριξη ήχου και υποστήριξη για ενσύρματα και ασύρματα
1 δίκτυα. Το μοντέλο αυτό δεν σας περιορίζει στις επιλογές σας.
Ανοικτή τεχνολογία που βασίζεται σε πρότυπα
To HP Neoware c50 χρησιμοποιεί ανοικτά πρωτόκολλα βάσει
προτύπων και σας παρέχει γρηγορότερη πρόσβαση στις πιο

πρόσφατες τεχνολογίες από τη Microsoft, τη Citrix και άλλους
παροχείς λογισμικού που κυριαρχούν στην αγορά. Έχετε
συνεπώς πρόσβαση στην πιο πρόσφατη τεχνολογία και
προστατεύετε την επένδυσή σας.
Απλή απομακρυσμένη διαχείριση
Τα εργαλεία διαχείρισης συσκευών NP Neoware είναι
ρυθμιζόμενα και εύχρηστα. Με εύκολη εγκατάσταση, εντολές με
ένα απλό κλικ και δωρεάν διάθεση, είστε έτοιμοι για λειτουργία
μέσα σε μερικά λεπτά. Η ορατότητα του thin client είναι κεντρική
με υποστήριξη κονσόλας για ανακάλυψη συσκευών και εύκολη
διαχείριση πόρων. Επεκτείνετε τις δυνατότητες ελέγχου του
διαχειριστή με απομακρυσμένη διαμόρφωση, απομακρυσμένη
δημιουργία σκιωδών τόμων, κλωνοποίηση συνδέσεων,
κλωνοποίηση ειδώλων, καθολικές ενημερώσεις ειδώλων,
προγραμματισμένες ενημερώσεις και συμπληρωματικά
προγράμματα για αλλαγές στο λειτουργικό είδωλο.

HP Neoware c50 Thin Client

Λειτουργικό σύστημα

NeoLinux
Αυθεντικά Windows CE
Αυθεντικά Windows XP Embedded

Πρόγραμμα περιήγησης

Full Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Basic Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), διαθέσιμο πρόσθετο Netscape/Firefox
(NeoLinux)

Επεξεργαστής

VIA Eden 400 MHz

Μνήµη

128 MB-1 GB Flash, 256-512 MB DDR2 SDRAM

Γραφικά

VIA S3, 16 MB UMA μνήμης βίντεο κοινής χρήσης

Θύρες και υποδοχές

PS/2, έξοδος βίντεο τύπου VGA, υποστήριξη τοπικού εκτυπωτή

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

2 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, είσοδος/έξοδος ήχου

Συνδεσιμότητα

10/100 BaseT Fast Ethernet, συστρεφόμενο καλώδιο (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, USB επιλογές ασύρματης σύνδεσης (a/b/g)

Προσομοιώσεις

1600 x 1200, 32 bit @ 60 Hz, 1280 x 1024, 32 bit @ 85 Hz, 1600 x 1200, 8 bit @ 85 Hz, 1600 x 1200, 16 bit @ 85 Hz

Δικτύωση / επικοινωνία

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager και ezUpdate, Διαχείριση συσκευών

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Προαιρετικό προφορτωμένο λογισμικό, διαφέρει ανά διαμόρφωση: Citrix ICA, RDP, Basic Internet Explorer, Full-function Internet Explorer, Netscape
Navigator, Firefox, TeemTalk Emulation - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual Machine,
PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, υποστήριξη οθόνης αφής ELO, NET Framework

Συμβατότητα / υποστήριξη
Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services,
λειτουργικού συστήματος διακομιστή Citrix Presentation Server 4.0 συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Desktop Broker, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP
Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

3,6 x 20,8 x 24,1 cm

Βάρος

3,7 kg

Ισχύς

Αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως 100-240 VAC, 50-60 Hz αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, τροφοδοτικό με ανοχή
μεταπτώσεων

Θερμοκρασία λειτουργίας

0 έως 35° C

Θερμοκρασία μη λειτουργίας

-20° έως 60° C

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνεται).
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