Οικονομία χώρου. Ισχύς. Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης.

HP Neoware e90 Thin Client
Αυτό το συμπαγές και ισχυρό thin client σάς απαλλάσσει από
την ανάγκη πρόβλεψης χώρου για εξωτερικό τροφοδοτικό.
Ακόμη και οι θύρες USB 2.0 είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να
παρέχουν βέλτιστη οικονομία χώρου με δύο στο μπροστινό και
δύο στο πίσω μέρος. Μη σας ξεγελάει το μικρό μέγεθος αυτού
του thin client: Το HP Neoware e90 εξοικονομεί χώρο και είναι
ισχυρό, με δυνατότητα αναβάθμισης και εντυπωσιακή απόδοση
βίντεο και εφαρμογών. Αυτό το thin client υψηλής απόδοσης
είναι ιδανικό για την εκτέλεση τοπικών εφαρμογών. Με
ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, η ισχύς που
περικλείει το μικρό μέγεθός του θα σας ξαφνιάσει. Το HP
Neoware e90 μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και τις
μελλοντικές σας ανάγκες καθώς μπορείτε να αναβαθμίσετε τη
μνήμη flash ή/και RAM. Η λύση που χρησιμοποιείτε τώρα θα
συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες σας στο μέλλον;
Λιγότερος χώρος
Επωφεληθείτε από ένα συμπαγές και ισχυρό thin client στον
υπολογιστή σας με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και θύρες USB
2.0 σε κατάλληλες θέσεις, που θα παρέχουν εύκολη πρόσβαση
και βέλτιστη οικονομία χώρου. Η απουσία εξωτερικού
τροφοδοτικού διευκολύνει την εγκατάσταση, μειώνει την
πιθανότητα αποσύνδεσης από λάθος, περιορίζει το χρόνο εκτός
λειτουργίας και εξοικονομεί χώρο εργασίας.
Ισχυρό
Το HP Neoware e90 είναι ένα από τα πιο ισχυρά διαθέσιμα thin
client και παρέχει εντυπωσιακή απόδοση, ιδανική για την
εκτέλεση τοπικών εφαρμογών. Με την μνήμη flash και DDR2 με
δυνατότητα αναβάθμισης, η ισχύς που περιέχει το μικρό μέγεθός
του θα σας ξαφνιάσει.
Με ασύρματη σύνδεση
Προσθήκη της ενσωματωμένης δυνατότητας ασύρματης
σύνδεσης 802.11b/g 1 για συνδεσιμότητα χωρίς καλώδια.
Χρησιμοποιήστε e90 thin client εύκολα και γρήγορα στα
υποστηριζόμενα ασύρματα δίκτυά σας. Ελαχιστοποιήστε την
πιθανή απώλεια εξοπλισμού στο ασύρματο περιβάλλον σας
καθώς δεν υπάρχουν αφαιρούμενα μέρη.

Περισσότερες θύρες και περιφερειακά
Το HP Neoware e90 παρέχει υποστήριξη για περισσότερα
περιφερειακά από ότι πολλοί άλλοι thin client. Δύο σειριακές
θύρες, μια παράλληλη θύρα και θύρες ποντικιού PS/2
παρέχουν υποστήριξη για συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας και
μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς να απαιτούνται νέα περιφερειακά. Οι
τέσσερις θύρες USB 2.0 υψηλής ταχύτητας υποστηρίζουν άνετα
τα πιο σύγχρονα περιφερειακά με εύκολη συνδεσιμότητα χωρίς
να καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Δεν πρόκειται για κάποιο
μοντέλο χωρίς πολλές επιλογές που να σας περιορίζει.
Εικονικοποιήστε τον υπολογιστή
Συνδυάστε τα πλεονεκτήματα της εικονικοποίησης διακομιστή με
τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα ασφαλείας, διαχείρισης και
κόστους των thin client. Οι τελικοί χρήστες έχουν γρήγορη
πρόσβαση σε επιφάνειες εργασίας που φιλοξενούνται
απομακρυσμένα στο κέντρο δεδομένων και έτσι μειώνονται τα
λειτουργικά έξοδα συντήρησης για τους υπολογιστές.
Διατίθενται εκδόσεις VDI στα HP Neoware thin client που είναι
πλήρως συμβατές με πρωτοβουλίες εικονικοποίησης από
VMware, IBM και Citrix.
Απλή απομακρυσμένη διαχείριση
Τα εργαλεία διαχείρισης συσκευών NP Neoware είναι
ρυθμιζόμενα και εύχρηστα. Με εύκολη εγκατάσταση, εντολές με
ένα απλό κλικ και δωρεάν διάθεση, είστε έτοιμοι για λειτουργία
μέσα σε μερικά λεπτά. Η ορατότητα του thin client είναι κεντρική
με υποστήριξη κονσόλας για την ανακάλυψη συσκευών και την
εύκολη διαχείριση πόρων. Επεκτείνετε τις δυνατότητες του
διαχειριστή με απομακρυσμένη διαμόρφωση, απομακρυσμένη
δημιουργία σκιωδών τόμων, κλωνοποίηση συνδέσεων,
κλωνοποίηση ειδώλων, καθολικές ενημερώσεις ειδώλων,
προγραμματισμένες ενημερώσεις και συμπληρωματικά
προγράμματα για αλλαγές στο λειτουργικό είδωλο.

HP Neoware e90 Thin Client

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows CE
Αυθεντικά Windows XP Embedded
Αυθεντικά Windows XP Plus (διατίθενται μόνο για το Image Manager)
NeoLinux

Πρόγραμμα περιήγησης

Full Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Basic Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), διαθέσιμο πρόσθετο Netscape/Firefox
(NeoLinux)

Επεξεργαστής

VIA Eden 800 MHz

Μνήµη

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

Γραφικά

VIA S3, 16 MB UMA μνήμης βίντεο κοινής χρήσης

Θύρες και υποδοχές

PS/2, έξοδος βίντεο τύπου VGA, υποστήριξη τοπικού εκτυπωτή

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

4 USB 2.0, 2 σειριακές, 1 παράλληλη, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, είσοδος/έξοδος ήχου

Συνδεσιμότητα

10/100 BaseT Fast Ethernet, συστρεφόμενο καλώδιο (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, USB επιλογές ασύρματης σύνδεσης (a/b/g), προαιρετική
εσωτερική ασύρματη συνδεσιμότητα 802.11b/g

Προσομοιώσεις

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

Δικτύωση / επικοινωνία

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager και ezUpdate, Διαχείριση συσκευών

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Προαιρετικό προφορτωμένο λογισμικό, διαφέρει ανά διαμόρφωση: 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, υποστήριξη οθόνης αφής ELO, NET Framework

Συμβατότητα / υποστήριξη
Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services,
λειτουργικού συστήματος διακομιστή Citrix Presentation Server 4.0 συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 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
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

3,9 kg

Ισχύς

Αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως 100-240 VAC, 50-60 Hz αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, τροφοδοτικό με ανοχή
μεταπτώσεων

Θερμοκρασία λειτουργίας

0 έως 35° C

Θερμοκρασία μη λειτουργίας

-20° έως 60° C

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνεται).
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