Úsporný. Výkonný. S podporou bezdrôtového pripojenia.

Tenký klient HP Neoware e90
Tento kompaktný a výkonný tenký klient eliminuje rušivé vplyvy,
ktoré so sebou prináša externý zdroj napájania. Dokonca aj
porty USB 2.0 sú umiestnené veľmi výhodne – dva vpredu a
dva vzadu – pre optimálnu úsporu priestoru. Nenechajte sa
zmiasť malými rozmermi tohto tenkého klienta: HP Neoware
e90 šetrí priestor, je výkonný a rozšíriteľný a ponúka špičkový
výkon v oblasti videa a aplikácií. Tento vysoko výkonný tenký
klient je dokonale vhodný na spustenie lokálnych aplikácií.
Vďaka možnosti zabudovaného bezdrôtového rozhrania
budete prekvapení, koľko výkonu sa v ňom skrýva. HP
Neoware e90 splní vaše požiadavky dnes aj v budúcnosti,
pretože môžete rozšíriť pamäť flash a/alebo RAM. Dokáže sa
vaše súčasné riešenie zdieľania pracovnej plochy vyrovnať s
požiadavkami, ktoré prinesie budúcnosť?
Úspora priestoru
Využite naplno kompaktného a výkonného tenkého klienta na
svojom pracovnom stole so zabudovaným zdrojom napájania a
strategicky umiestnenými portami USB 2.0, ktoré poskytujú
ľahký prístup a optimálnu úsporu priestoru. Zabudovaný
napájací zdroj prináša jednoduchšiu inštaláciu, menej
náhodných odpojení napájania, menej výpadkov a
úhľadnejšie pracovisko.
Výkonný
HP Neoware e90 je jeden z najvýkonnejších dostupných
tenkých klientov na trhu, ktorý ponúka impozantný výkon
dokonale vhodný na spustenie lokálnych aplikácií. Vďaka
možnosti rozšírenia pamäte flash a DDR2 budete prekvapení,
koľko výkonu sa v ňom skrýva.
Podpora bezdr. pripojenia
Na pripojenie bez káblov pridajte do systému zabudovanú
možnosť bezdrôtového pripojenia 802.11b/g 1. Bezpečne
zapojte tenkých klientov e90 rýchlym a jednoduchým
spôsobom do svojich podporovaných bezdrôtových sietí.
Minimalizujte riziko straty zariadenia v bezdrôtovom prostredí,
pretože systém neobsahuje žiadne odnímateľné súčasti.

Viac portov, viac periférnych zariadení
HP Neoware e90 ponúka oveľa širšiu podporu periférnych
zariadení v porovnaní s inými tenkými klientmi. Dva sériové
porty, jeden paralelný port a port PS/2 pre myš poskytujú
podporu aj pre staršie zariadenia a ponúkajú tak vyššiu
flexibilitu bez potreby nových periférnych zariadení. Štyri porty
vysoko rýchlostného rozhrania USB 2.0 prinášajú praktickú
podporu pre najnovšie periférne zariadenia s jednoduchým a
úhľadným pripojením. Toto nie je len základný model, ktorý
obmedzuje vaše možnosti.
Virtualizujte si pracovnú plochu
Spojte konsolidačné výhody serverovej virtualizácie s
tradičnými výhodami v oblasti zabezpečenia, správy a
nákladov tenkých klientov. Koncoví používatelia majú k
dispozícii rýchly vzdialený prístup k pracovným plochám
umiestneným v dátových centrách, čím sa znižujú organizačné
náklady na údržbu počítačov. Tenkí klienti HP Neoware
obsahujú vydania VDI, ktoré sú plne kompatibilné s
virtualizačnými iniciatívami spoločností VMware, IBM, a Citrix.
Jednoduchá bezdotyková správa
Nástroje na správu zariadení HP Neoware sú rozšíriteľné a
ľahko použiteľné. 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 e90

Operačný systém

Originálny systém Windows CE
Originálny systém Windows XP Embedded
Originálny systém Windows XP Plus (dostupný len pre program Image Manager)
NeoLinux

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 800 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

4 porty USB 2.0, 2 sériové porty, 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), voliteľné
zabudované bezdrôtové rozhranie 802.11b/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 1 200, 32 bitov pri 60 Hz
280 x 1 024, 32 bitov pri 85 Hz
600 x 1 200, 8 bitov pri 85 Hz
600 x 1 200, 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)

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

Hmotnosť

3,9 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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