Gyorsabb. Egyszerűbb. Kitűnő érték.

HP Neoware c50 vékony kliens
A HP Neoware c50 csúcsteljesítményt biztosít egy kompakt
vékony kliensben. Az USB 2.0-nek köszönhetően egyszerű a
népszerű eszközökhöz csatlakozás. Csak csatlakoztassa,
kapcsolja be, és már dolgozhat is. Nincs szükség speciális
kiszolgálóbeállításokra. Telepítse első HP Neoware c50
kliensét, ahogyan szeretné, majd egyszerűen másolja le a
beállításokat a hálózat más vékony klienseire. A HP Neoware
c50 alacsony áron kínál kiváló értéket. Segít a
takarékosságban – mivel a vékony klienseknek nincs folyamatos
karbantartási költsége, és alacsonyabbak a fő kiadásaik. És a
több perifériás portnak köszönhetően többet kap a pénzéért.
Virtualizálja asztalát.
Egyesítse a kiszolgálóvirtualizáció összevonási előnyeit a
vékony kliensek hagyományos biztonságával, felügyeletével és
költségelőnyeivel. Nyújtson kényelmes távoli
adatközpont-elérést a végfelhasználóknak, miközben csökkenti
a szervezeti számítógép-karbantartási kökltségeket. Elérhetők
olyan virtuális számítógép-infrastruktúra kialakítások, amelyek
teljesen kompatibilisek a VMware, IBM és Citrix virtualizációs
kezdeményezéseivel.
Kiszolgáló alapú számításra tervezve.
Élvezze a kiszolgálóalapú számítás előnyeit. A HP Neoware
c50 biztonságosabb kliensplatformot nyújt, lezárt felhasználói
fiókokkal, így gazdag felhasználói élményt tud nyújtani,
miközben felügyelheti a vállalati környezetet.
Több port, több periféria
A HP Neoware c50 számos perifériás támogatást nyújt,
beleértve a soros, párhuzamos, PS/2 egeret, két USB 2.0
portot, teljes belső audiotámogatást – illetve a vezetékes és
vezeték nélküli 1 hálózatok támogatását. Ez nem egy
lecsupaszított modell, amely korlátozza a lehetőségeket.
Nyílt, szabványalapú technológia
A HP Neoware c50 nyílt, szabványalapú protokollokat használ,
gyorsabb hozzáférést biztosítva a Microsoft, Citrix és más
piacvezető szoftverszolgáltatók legújabb technológiáihoz.

Ennek eredményeképpen hozzáférése lesz a legújabb
technológiákhoz, védve a befektetését.
Egyszerű, érintés nélküli felügyelet
Az NP Neoware eszközkezelő eszközök skálázhatók és
egyszerűen használhatók. Egy egyszerű telepítéssel, mutató és
kattintó parancsokkal, licencköltségek nélkül készen is van, és
perceken belül használatba veheti rendszerét. A vékony kliens
láthatósága kényelmesen centralizált konzolos támogatással a
könnyen elérhető eszközfelfedezés és tárgyieszköz-kezelés
érdekében. Bővítse adminisztrációs irányítását távoli
konfigurációval és árnyékolással, kapcsolat- és képklónozással,
globális képfrissítésekkel, ütemezett frissítésekkel és
bepattintható moduláris képmódosításokkal.

HP Neoware c50 vékony kliens

Operációs rendszer

NeoLinux
Eredeti Windows CE
Eredeti Windows XP Embedded

Böngésző

Teljes Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), alap Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), Netscape/Firefox bővítmény elérhető
(NeoLinux)

Processzor

400 MHz-es VIA Eden

Memória

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

Megjelenítőeszköz

VIA S3, 16 MB UMA osztott grafikus memória

Portok és aljzatok

PS/2, VGA típusú videokimenet, helyi nyomtató támogatása

Bemeneti/kimeneti eszközök és
perifériák támogatása
Csatlakoztatás

2 USB 2.0 port, 1 soros, 1 párhuzamos, 1 RJ-45, 10/100 Ethernet, 2 PS/2, hang ki/bemenet

Emulációk

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)

Hálózat / kommunikáció

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager és ezUpdate, Device Manager

Mellékelt szoftverek

Választható előre telepített szoftverek, konfigurációtól függően: Citrix ICA, RDP, alap Internet Explorer, teljesen funkcionális Internet Explorer,
Netscape Navigator, Firefox, TeemTalk emuláció - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual
Machine, PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, ELO érintőképernyő-támogatás, .NET-keretrendszer

Kiszolgáló operációs rendszerek –
kompatibilitás/támogatás

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server terminálszolgáltatások, Windows 2000 Advance Server
terminálszolgáltatások, Citrix Presentation Server 4.0 Desktop Broker szolgáltatással, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP
Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware virtuális számítógép-infrastruktúra, Linux Terminal Server Project

Méretek (sz x h x m)

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

Súly

3,7 kg

Áramellátás

Világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltakozó áram), 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás,
túlfeszültségtűrő tápegység

Működési hőmérséklet

0–35°C

Nyugalmi hőmérséklet

-20°C és 60°C között

Garancia

3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

10/100 BaseT Fast Ethernet, csavartérpár (RJ-45), ébresztés LAN-on keresztül (WOL), PXE, USB vezeték nélküli opciók (a/b/g)

1 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltató szükséges hozzá, melyet a csomag nem tartalmaz.
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