Sneller. Gemakkelijker. Voordeliger.

HP Neoware c50 Thin Client
De HP Neoware c50 is een compacte thin client die
topprestaties levert. USB 2.0 zorgt voor eenvoudige aansluiting
op populaire apparaten. U sluit hem aan, schakelt hem in en
kunt aan de slag. Er is geen speciale serverconfiguratie vereist.
U configureert de eerste HP Neoware c50 volgens uw wensen
en kopieert de gekozen instellingen naar andere thin clients in
het netwerk. De HP Neoware c50 heeft een uitstekende
prijs-prestatieverhouding. Hij blijft u geld besparen, omdat thin
clients geen onderhoudskosten en lagere kapitaalkosten
hebben. En met de vele poorten voor randapparaten krijgt u
méér waar voor uw geld.
Maak uw desktop virtueel.
Combinatie van de consolidatievoordelen van
servervirtualisatie en de traditionele veiligheids-, beheer- en
kostenvoordelen van thin clients. Handige remote
datacentertoegang voor eindgebruikers en lagere pc
onderhoudskosten. Er zijn VDI-edities beschikbaar die volledig
compatibel zijn met virtualisatie-initiatieven van VMware, IBM
en Citrix.
Ontworpen voor servergebaseerd computergebruik.
U heeft de voordelen van servergebaseerd computergebruik.
De HP Neoware c50 vormt een veiliger clientplatform met
vergrendelde gebruikersaccounts, zodat u een uitstekende
gebruikerservaring kunt bieden en tevens de controle houdt
over de enterpriseomgeving.
Meer poorten, meer randapparaten
De HP Neoware c50 ondersteunt tal van randapparaten,
waaronder serieel, parallel, PS/2 muis, twee USB 2.0 poorten,
volledige interne audio-ondersteuning en ondersteuning voor
vaste en draadloze 1 netwerken. Dit is geen uitgekleed model
met beperkte mogelijkheden.
Op open standaarden gebaseerde technologie
De HP Neoware c50 werkt met op open standaarden
gebaseerde protocollen, waardoor u sneller toegang heeft tot
de nieuwste technologie van Microsoft, Citrix en andere

toonaangevende softwareleveranciers. U beschikt over de
nieuwste technologie en beschermt uw investering.
Eenvoudig remote beheer
NP Neoware apparatuurbeheertools zijn uitbreidbaar en
gebruiksvriendelijk. Met eenvoudige installatie, aanwijs- en
klik-commando's en zonder licentiekosten, is het apparaat in
enkele minuten gebruiksklaar. Thin clients zijn centraal
zichtbaar met console-ondersteuning voor apparaatdetectie en
assetbeheer onder handbereik. Meer controle over het beheer
met remote configuratie, remote shadowing, klonen van
verbindingen en images, wereldwijde image-updates,
geplande updates en snap-ins voor modulaire
imagewijzigingen.

HP Neoware c50 Thin Client

Besturingssysteem

NeoLinux
Legitieme Windows CE
Legitieme Windows XP Embedded

Browser

Standaard Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), basis Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), Netscape/Firefox add-in
leverbaar (NeoLinux)

Processor

VIA Eden 400-MHz

Geheugen

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA gedeeld videogeheugen

Poorten en connectoren

PS/2, VGA-type videouitgang, ondersteuning voor lokale printer

Ondersteunde I/O en
randapparatuur
Interfacemogelijkheden

2 USB 2.0 poorten, 1 serieel, 1 parallel, 1 RJ-45, 10/100 Ethernet, 2 PS/2, audio in-/uitgang

Emulaties

1600 x 1200, 32-bits bij 60 Hz
1280 x 1024, 32-bits bij 85 Hz
1600 x 1200, 8-bits bij 85 Hz
1600 x 1200, 16-bits bij 85 Hz

Netwerken / communicatie

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager en ezUpdate, Device Manager

Inbegrepen software

Optionele voorgeladen software, afhankelijk van configuratie: Citrix ICA, RDP, basis Internet Explorer, standaard Internet Explorer, Netscape
Navigator, Firefox, TeemTalk emulatie - 30+, X Windows (X11R6 / XDM), Acrobat Reader, Windows Media Player, Java Virtual Machine,
PPP/DUN, RealPlayer, Shockwave, ThinPrint, Macromedia Flash, ELO touch-screen ondersteuning, NET Framework

Compatibele / ondersteunde
serverbesturingssystemen

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services,
Citrix Presentation Server 4.0 inclusief Desktop Broker functie, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server,
Citrix Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

3,7 kg

Voeding

Wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerante voedingsmodule

Temperatuur, in bedrijf

0 tot 35 °C

Temperatuur buiten gebruik

-20 tot 60 °C

Garantie

3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

10/100Base-T Fast Ethernet, twisted-pair (RJ-45), wake-on-LAN (WOL), PXE, USB draadloze opties (a/b/g)

1 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen.
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Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/thinclients
4AA1-7239NLE. Maart 2008

