Ruimtebesparend. Krachtig. Draadloze mogelijkheden.

HP Neoware e90 Thin Client
Deze compacte en krachtige thin client heeft geen externe
voeding. Ook de USB 2.0 poorten zijn praktisch geplaatst,
twee aan de voor- en twee aan de achterzijde, voor optimale
ruimtebesparing. Laat u niet misleiden door het compacte
formaat van deze thin client: De HP Neoware e90 is
ruimtebesparend, krachtig en uitbreidbaar, met
indrukwekkende video- en applicatieprestaties. Deze
hoogpresterende thin client is ideaal voor het uitvoeren van
lokale applicaties. Hij zit boordevol kracht en heeft een interne
draadloze optie. De HP Neoware e90 voorziet vandaag en
morgen in uw behoeften, omdat Flash en/of RAM upgradeable
zijn. Blijft uw huidige desktopoplossing ook in de toekomst aan
uw behoeften voldoen?

apparatuur hoeft te worden aangeschaft. Vier high-speed USB
2.0 poorten ondersteunen de nieuwste randapparaten, die
gemakkelijk aan te sluiten zijn. Dit is geen uitgekleed model
met beperkte mogelijkheden.

Ruimtebesparing
Een compacte, krachtige thin client op de desktop met een
interne voedingsmodule en praktisch geplaatste USB 2.0
poorten die gemakkelijke toegang en optimale ruimtebesparing
bieden. Geen externe voeding, dus gemakkelijker te installeren,
minder accidental power disconnects, minder downtime en een
opgeruimde werkplek.

Eenvoudig remote beheer
HP 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.

Krachtig
De HP Neoware e90 is één van de krachtigste thin clients op
de markt met hoge prestaties die hem ideaal maken voor
lokaal applicatiegebruik. Hij zit boordevol kracht en het Flashen DDR2-geheugen zijn upgradeable.
Ondersteunt draadloos
Optionele interne draadloze 802.11b/g 1 voor aansluiting
zonder kabels. Veilig, snel en gemakkelijk e90 thin clients
implementeren in ondersteunde draadloze netwerken. Vrijwel
geen kans op apparatuurverlies in de draadloze omgeving,
omdat er geen verwisselbare onderdelen zijn.
Meer poorten, meer randapparaten
De HP Neoware e90 ondersteunt meer randapparaten dan
veel andere thin clients. Twee seriële poorten, één parallelle
poort en een PS/2 muispoort ondersteunen oudere apparatuur
en bieden flexibele mogelijkheden, zonder dat nieuwe

Virtuele desktop
Combinatie van de consolidatievoordelen van
servervirtualisatie en de traditionele veiligheids-, beheer- en
kostenvoordelen van thin clients. Gebruikers hebben snel,
remote toegang tot door het datacenter gehoste desktop pc's
en de pc onderhoudskosten dalen. Er zijn VDI-edities
beschikbaar op HP Neoware thin clients die volledig
compatibel zijn met virtualisatie-initiatieven van VMware, IBM
en Citrix.

HP Neoware e90 Thin Client

Besturingssysteem

Legitieme Windows CE
Legitieme Windows XP Embedded
Legitieme Windows XP Plus (alleen beschikbaar voor Image Manager)
NeoLinux

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 800-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

4 USB 2.0 poorten, 2 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)

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

Gewicht

3,9 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), optionele internale 802.11b/g
draadloze interface

1 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen.
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