Rýchlejšie. Jednoduchšie. Vynikajúca hodnota.

Tenký klient HP Neoware c50
HP Neoware c50 poskytuje špičkový výkon v kompaktnom
tenkom klientovi. Vďaka rozhraniu USB 2.0 umožňuje
jednoduché pripojenie k populárnym zariadeniam. Stačí ho
zapojiť, zapnúť a je okamžite pripravený na prevádzku. Nie je
potrebná žiadna špeciálna konfigurácia servera. Nastavte prvý
HP Neoware c50 podľa vlastných predstáv a potom
jednoducho skopírujte tieto nastavenia do ostatných tenkých
klientov v sieti. HP Neoware c50 poskytuje vynikajúcu hodnotu
za skvelú cenu. A bude vám neustále šetriť peniaze – pretože
tenkí klienti nevyžadujú žiadne priebežné náklady a znižujú
kapitálové výdavky. A vďaka mnohým portom pre periférne
zariadenia získate za svoje peniaze viac.
Virtualizujte si pracovnú plochu.
Spojte konsolidačné výhody serverovej virtualizácie s
tradičnými výhodami v oblasti zabezpečenia, správy a
nákladov tenkých klientov. Poskytujte koncovým používateľom
pohodlný prístup k vzdialeným dátovým centrám a znížte
pritom organizačné náklady na údržbu počítačov. K dispozícii
sú vydania VDI, ktoré sú plne kompatibilné s virtualizačnými
iniciatívami spoločností VMware, IBM a Citrix.
Navrhnuté pre prácu s počítačmi založenú na serveroch.
Vychutnajte si výhody práce s počítačmi založenej na
serveroch. HP Neoware c50 poskytuje bezpečnejšiu klientsku
platformu s uzamknutými používateľskými kontami, takže
môžete zabezpečiť plnohodnotné služby používateľom a
udržiavať pritom kontrolu vášho podnikového prostredia.
Viac portov, viac periférnych zariadení
HP Neoware c50 poskytuje podporu nespočetného množstva
periférnych zariadení, vrátane myši so sériovým, paralelným a
PS/2 portom, dvoch portov USB 2.0, úplnú vnútornú zvukovú
podporu a tiež podporu pre drôtové a bezdrôtové 1 siete. Toto
nie je len základný model, ktorý obmedzuje vaše možnosti.
Otvorená štandardizovaná technológia
HP Neoware c50 využíva otvorené štandardné protokoly, a
preto poskytuje rýchlejší prístup k najnovším technológiám od
spoločností Microsoft, Citrix a ostatných popredných

poskytovateľov softvéru. Vďaka tomu získate prístup k
najnovším technológiám, čím chránite svoju investíciu.
Jednoduchá bezdotyková správa
Nástroje na správu zariadení HP Neoware sú rozšíriteľné a
jednoducho sa používajú. Jednoduchá inštalácia, príkazy
vykonateľné myšou a nulové licenčné poplatky umožňujú
okamžité spustenie a prevádzku. Viditeľnosť tenkých klientov je
prakticky centralizovaná s podporu konzolového ovládania,
ktoré umožňuje bezprostredné vyhľadávanie zariadení a
správu aktív. Rozšírte svoju správcovskú kontrolu pomocou
vzdialenej konfigurácie, vzdialeného sledovania, klonovania
pripojení, klonovania obrazov, globálnych aktualizácií obrazov,
plánovaných aktualizácií a nástrojov snap-in pre modulárne
zmeny obrazov.

Tenký klient HP Neoware c50

Operačný systém

NeoLinux
Originálny systém Windows CE
Originálny systém Windows XP Embedded

Prehľadávač

Plná verzia Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Základná verzia Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), dostupný prídavný
modul pre programy Netscape/Firefox (NeoLinux)

Procesor

VIA Eden 400 MHz

Pamäť

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA zdieľanej video pamäte

Porty a vstupy

Port PS/2, video výstup typu VGA, podpora lokálnej tlačiarne

I/O a periferálna podpora

2 porty USB 2.0, 1 sériový port, 1 paralelný port, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, zvukový vstup/výstup

Konektivita

10/100 BaseT Fast Ethernet, krútená dvojlinka (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, možnosti USB bezdrôtového pripojenia (a/b/g)

Emulácie

1
1
1
1

Sieť / komunikácia

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager a ezUpdate, Správca zariadení

Obsahuje softvér

Voliteľný predinštalovaný softvér, v závislosti od konfigurácie: Citrix ICA, RDP, Basic Internet Explorer, plne funkčný 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, podpora dotykovej obrazovky ELO, NET Framework

600 x 1
280 x 1
600 x 1
600 x 1

200, 32 bitov pri 60 Hz
024, 32 bitov pri 85 Hz
200, 8 bitov pri 85 Hz
200, 16 bitov pri 85 Hz

Kompatibilita / podpora OS Servera Systém Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal
Services, Citrix Presentation Server 4.0 vrátane funkcie 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
Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

3,7 kg

Zdroj

Univerzálne automatické rozpoznávanie, 100–240 VAC, 50–60 Hz, úspora energie, automatické vypínanie, napájanie odolné voči prepätiu

Prevádzková teplota

0 až 35 °C

Teplota, pri ktorej nepracuje

–20 až 60 °C

Záruka

3-ročná služba zahŕňajúca opravu s odvozom a vrátením (platia určité obmedzenia)

1 Je potrebný bezdrôtový prístupový bod a pripojenie k internetu, ktoré nie sú súčasťou dodávky.
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