Hitrejše. Lažje. Odlična cena.

Lahki odjemalec HP Neoware c50
HP Neoware c50 vam ponuja vrhunsko zmogljivost v
kompaktnem lahkem odjemalcu. S povezavo USB 2.0 je
olajšana povezava s priljubljenimi napravami. Samo priključite
ga, vklopite in že lahko pričnete z delom. Dodatna
konfiguracija strežnika ni potrebna. Prvi odjemalec HP
Neoware c50 nastavite po svojih željah. Te nastavitve lahko
nato enostavno podvojite na druge lahke odjemalce v omrežju.
HP Neoware c50 ponuja veliko vrednost pri nizki ceni.
Omogoča stalni prihranek denarja, ker lahki odjemalci nimajo
stalnih vzdrževalnih stroškov, in znižuje stroške nakupa. Z
velikim številom vrat za zunanje naprave pa za svoj denar
dobite več.
Virtualizirajte namizje.
Združite prednosti usklajenosti virtualizacije strežnikov s
tradicionalnimi prednostmi lahkih odjemalcev pri varnosti,
upravljanju in stroških. Končnim uporabnikom omogočite
priročen oddaljeni dostop do podatkovnega centra in hkrati
znižajte organizacijske stroške za vzdrževanje računalnikov.
Na voljo so izdaje VDI, ki so v celoti združljive z
virtualizacijskimi iniciativami pri VMware, IBM in Citrix.
Zasnovano za strežniško računalništvo.
Uživajte prednosti strežniškega računalništva. HP Neoware c50
omogoča varnejšo odjemalsko platformo z zaklenjenimi
uporabniškimi računi. Tako lahko nadaljujete s ponujanjem
bogate uporabniške izkušnje in hkrati ohranite nadzor nad
poslovnim okoljem.
Več vrat, več zunanjih naprav
HP Neoware c50 ponuja obsežno podporo zunanjih naprav,
vključuje zaporedna in vzporednima vrata, vrata PS/2 za
miško, 2 vrat USB 2.0, popolno notranjo podporo za zvok in
podporo za ožičena in brezžična 1 omrežja. To ni okleščen
model z omejenimi možnostmi.
Odprta tehnologija, osnovana na standardih
HP Neoware c50 uporablja odprte protokole z industrijskimi
standardi. S tem omogoča hitrejši dostop do najnovejših
tehnologij od podjetij, kot so Microsoft, Citrix in drugi vodilni

ponudniki programske opreme. Tako dobite dostop do
najnovejše tehnologije in zavarujete svojo naložbo.
Enostavno upravljanje brez dotika
Orodja za upravljanje naprav HP Neoware so prilagodljiva in
enostavna za uporabo. Z enostavno namestitvijo, ukazi z miško
in brez plačila licenc lahko z delom začnete v nekaj minutah.
Vidljivost lahkih odjemalcev je priročno centralizirana s
konzolno podporo za iskanje naprav in upravljanja sredstev na
takojšnjem dosegu. Razširite skrbniški nadzor s konfiguracijo na
daljavo, senčenjem na daljavo, kloniranjem povezav,
kloniranjem podatkovnih slik, globalnimi posodobitvami
podatkovnih slik, razporejenimi posodobitvami in dodatki za
modularne spremembe podatkovnih slik.

Lahki odjemalec HP Neoware c50

Operacijski sistem

NeoLinux
Pristni Windows CE
Pristni Windows XP Embedded

Brskalnik

Full Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Basic Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), na voljo je dodatek za
Netscape/Firefox (NeoLinux)

Procesor

VIA Eden 400 MHz

Pomnilnik

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA video pomnilnika v skupni rabi

Vrata in priključki

PS/2, izhod vrste VGA za video, podpora lokalnega tiskalnika

Podpora za V/I enote in dodatno
opremo
Povezovanje

2 vrat USB 2.0, 1 zaporedna vrata, 1 vzporedna vrata, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, vhod/izhod za zvok

Emuliranje

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

Omežja/komunikacije

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager and ezUpdate, Device Manager

Priložena programska oprema

Izbirna prednameščena programska oprema, razlikuje se glede na konfiguracijo: 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, podpora ELO za na dotik občutljive zaslone, NET Framework

Združljivost/podpora za strežniški
operacijski sistem

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services,
Citrix Presentation Server 4.0 vključno s funkcijo 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

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

3,7 kg

Napajanje

Samodejno zaznavanje napetosti po vsem svetu (100–240 V, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanja s samodejno zaustavitvijo za varčevanje
energije

Delovna temperatura

od 0 do 35 °C

Temperatura pri izklopljeni napravi

Od –20 do 60 °C

Garancija

3-letna storitev prevzema in vračila (veljajo določene omejitve)

10/100 BaseT Fast Ethernet, parica (RJ-45), zagon prek omrežja (Wake on LAN – WOL), PXE, brezžične možnosti USB (a/b/g)

1 Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki si ju morate priskrbeti sami.
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