Pladsbesparende, stærk, mulighed for trådløs.

HP Neoware e90 tynd klient
Med denne kompakte og stærke tynde klient undgår man en
ekstern strømforsyning. Selv USB 2.0 portene er strategisk
placeret for optimal pladsbesparelse med to foran og to
bagpå. Lad dig ikke narre af den lille størrelse: HP Neoware
e90 er pladsbesparende, stærk, kan opgraderes og har en
imponerende skærm- og programydelse. Denne effektive tynde
klient er perfekt til lokale applikationer. Med intern trådløs
(tilbehør) vil du blive overrasket over, hvor stærk den. HP
Neoware e90 opfylder dine behov i dag og i morgen, da
såvel flash som RAM kan opgraderes. Kan din nuværende
desktop-løsning klare dine fremtidige behov?

og problemfri tilslutning. Det er ikke en strippet model, der
begrænser dine valgmuligheder.

Pladsbesparende
Få en kompakt og stærk tynd klient på skrivebordet med intern
strømforsyning og strategisk placerede USB 2.0 porte med nem
adgang og optimal pladsbesparelse. Da der ikke er nogen
ekstern strømforsyning, er de nemmere at installere, der er
færre tilfældige strømafbrydelser, mindre nedetid og orden på
skrivebordet.

Enkel fjernadministration
Værktøjer til styring af HP Neoware-enheder er skalerbare og
nemme at brug. Takket være enkel installation, peg-og-klik
kommandoer samt ingen licensafgifter er du i gang på et par
minutter. Enhederne registreres nemt takket være understøttelse
af central konsol, hvorfra du også har styr på aktiverne. Få
større administrationskontrol med fjernkonfigurering,
fjernskygning, tilslutningskloning, image-kloning, globale
image-opdateringer, planlagte opdateringer og snap-ins for
modulære image-ændringer.

Stærk
HP Neoware e90 er en af de stærkeste tynde klienter på
markedet med en imponerende ydelse, der er ideel til kørsel af
lokale applikationer. Med flash og DDR2-hukommelse, der kan
opgraderes, vil du blive overrasket over, hvor kraftfuld den er.
Kan køre trådløst
Tilføj en intern 802.11b/g wireless 1 option, hvis du ønsker
tilslutning uden kabler. Du kan nemt, hurtigt og sikkert installere
e90 tynde klienter i understøttede trådløse netværk. Minimerer
potentielt tab af udstyr i trådløse miljøer, da der ikke er nogen
aftagelige dele.
Flere porte, mere udstyr
HP Neoware e90 understøtter mere periferiudstyr end mange
andre tynde klienter. To serielle porte, én parallel port og
PS/2-museporte sørger for understøttelse af ældre enheder og
giver stor fleksibilitet, uden at der skal anskaffes nyt udstyr. Der
er fire high speed USB 2.0 porte til det nyeste udstyr med nem

Virtualiser din desktop pc
Kombiner fordelene ved servervirtualisering med tynde klienters
traditionelle sikkerheds-, administrations- og
omkostningsfordele. Slutbrugere kan hurtigt få ekstern adgang
til desktop pc'er, der kører via datacentret, og samtidig
reduceres virksomhedens udgifter til vedligeholdelse. Der fås
VDI-versioner til HP Neoware tynde klienter, der er fuldt
kompatible med virtualiseringsløsninger fra VMware, IBM og
Citrix.

HP Neoware e90 tynd klient

Operativsystem

Original Windows CE
Original Windows XP integreret
Original Windows XP Plus (fås kun til Image Manager)
NeoLinux

Browser

Fuld Microsoft® Internet Explorer 6
0 (Windows XPe), Basic Microsoft® Internet Explorer 6
0 (Windows CE), Netscape/Firefox fås som add-in (NeoLinux)

Processor

VIA Eden 800 MHz

RAM

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA delt skærmhukommelse

Porte og stik

PS/2, VGA-type video output, understøttelse af lokal printer

I/O- og periferiunderstøttelse

4 USB 2
0 porte, 2 seriel, 1 parallel, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, audio in/out

Tilslutning

10/100 BaseT Fast Ethernet, parsnoet kabel (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, USB trådløse optioner (a/b/g), internt 802
11b/g wireless (tilbehør)

Emuleringer

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

Netværk/kommunikation

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager and ezUpdate, Device Manager

Medfølgende software

Præindlæst software, afhænger af konfigurationen: Citrix ICA, RDP, Basic Internet Explorer, Fuld funktion af 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, understøttelse af ELO touchscreen, NET Framework

Server OS kompatibilitet/support

Windows NT 4
0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation
Server 4
0 inklusive funktionen 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

Mål (B x D x H)

4,2 x 22,2 x 23,9 cm

Vægt

3,9 kg

Strøm

Automatisk spændingsindstilling 100-240 VAC, 50-60 Hz automatisk strømbesparelse, strømstødstolerant strømforsyning

Driftstemperatur

0 til 35° C

Opbevaringstemperatur

-20° til 60° C

Garanti

3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

1 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet.
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