Yerden tasarruf. Güçlü. Kablosuz olabilir.

HP Neoware e90 İnce İstemci
Bu küçük ve güçlü ince istemci harici güç kaynağı dağınıklığını
ortadan kaldırır. Yer tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için,
USB 2.0 bağlantı noktaları bile ikisi önde ikisi arkada olacak
şekilde özenle yerleştirilmiştir. Bu ince istemcinin küçük boyutu
sizi yanıltmasın: HP Neoware e90, etkileyici bir video ve
uygulama performansı olan, yer tasarrufu sağlayan, güçlü ve
yükseltilebilir bir ince istemcidir. Bu yüksek performanslı ince
istemci, yerel uygulamaları çalıştırmak için idealdir. Dahili
kablosuz seçeneğiyle bu istemcinin gücü sizi şaşırtacak.
Yükseltilebilir flash ve/veya RAM özelliği sayesinde HP
Neoware e90 hem bugün hem de yarın ihtiyaçlarınızı karşılar.
Şu anki masaüstü çözümünüz gelecekteki ihtiyaçlarınızı
karşılayabilecek mi?
Yerden tasarruf
Masaüstünüzde, dahili güç kaynağı ve, kolay erişim ve yerden
tasarruf sağlayan stratejik olarak yerleştirilmiş USB 2.0 bağlantı
noktaları bulunan küçük ve güçlü bir ince istemci kullanın.
Harici güç kaynağı olmaması, kurulumların daha kolay
olmasını, kazara meydana gelen güç kesintilerinin ve arıza
sürelerinin azalmasını ve çalışma alanınızın daha derli toplu
olmasını sağlar.
Güçlü
Yerel uygulamaları çalıştırmak için ideal olan etkileyici
performansıyla HP Neoware e90 en güçlü ince istemcilerden
biridir. Yükseltilebilir flash ve DDR2 bellekli bu istemcinin gücü
sizi şaşırtacak.
Kablosuz olabilir
Kablosuz bağlantı için dahili 802.11b/g kablosuz 1
seçeneğini ekleyin. e90 ince istemcilerini desteklenen kablosuz
ağlarınızda güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde kullanın.
Çıkarılabilir parça bulunmadığından, kablosuz ortamınızda
ekipmanların kaybolma olasılığı en alt düzeye iner.
Daha çok bağlantı noktası, daha çok çevre birimi
HP Neoware e90, diğer ince istemcilerin çoğundan daha fazla
çevre birimi desteği sunar. İki seri bir paralel bağlantı noktası
ve PS/2 fare bağlantı noktaları, eski aygıtlar için destek sağlar

ve yeni çevre birimleri gerektirmeden daha fazla esneklik sunar.
Dört yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, kolay ve sorunsuz
bağlantıyla en yeni çevre birimleri için gerekli desteği sağlar.
Bu model, seçeneklerinizi kısıtlayan bir model değildir.
Masaüstünüzü sanallaştırın
Sunucu sanallaştırmasının getirdiği birleştirme faydalarıyla ince
istemcilerin geleneksel güvenlik, yönetim ve maliyet faydalarını
bir araya getirir. Son kullanıcılar veri merkezinde barındırılan
masaüstlerine uzaktan kolayca erişebilir ve kurumsal PC bakım
maliyetlerini azaltırlar. VMware, IBM ve Citrix kaynaklı
sanallaştırma girişimleriyle tamamen uyumlu olan VDI sürümleri
HP Neoware ince istemcilerde kullanılabilir.
Dokunmadan kolay yönetim
HP Neoware aygıt yönetimi araçları, ölçeklenebilir ve kullanımı
kolay araçlardır. Basit kurulum, üzerine gidip tıklatılarak
çalıştırılan komutlar ve, lisans ücreti olmaması sayesinde birkaç
dakika içinde çalışmaya başlarsınız. Aygıt bulma için konsol
desteği ve parmaklarınızın ucunda olan varlık yönetimiyle ince
istemci görünürlüğü kullanışlı bir şekilde merkezileştirilmiştir.
Uzaktan yapılandırma, uzaktan gölgeleme, bağlantı
kopyalama, görüntü kopyalama, genel görüntü güncellemeleri,
zamanlanmış güncellemeler ve modüler görüntü değişikliklerine
yönelik ek bileşenlerle yönetimsel denetiminizi genişletin.

HP Neoware e90 İnce İstemci

İşletim Sistemi

Orijinal Windows CE
Orijinal Windows XP Embedded
Orijinal Windows XP Plus (yalnızca Image Manager için mevcuttur)
NeoLinux

Tarayıcı

Tam Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Temel Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), Netscape/Firefox eklentisi
kullanılabilir (NeoLinux)

Işlemci

VIA Eden 800 MHz

Bellek

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA paylaşılan video belleği

Bağlantı noktaları ve jaklar

PS/2, VGA türü video çıkışı, yerel yazıcı desteği

G/Ç ve çevre birim desteği

4 USB 2.0 bağlantı noktası, 2 seri, 1 paralel, 1 RJ-45, 10/100 ethernet, 2 PS/2, ses giriş/çıkış

Bağlanabilirlik

10/100 BaseT Hızlı Ethernet, birbirine sarılmış çift (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, USB kablosuz seçenekleri (a/b/g), isteğe bağlı dahili
802.11b/g kablosuz

Emülasyon

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

Ağ / iletişim

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager ve ezUpdate, Aygıt Yöneticisi

Ürünle gelen yazılım

İsteğe bağlı önceden yüklenmiş yazılım, yapılandırmaya göre farklılık gösterir: Citrix ICA, RDP, Temel Internet Explorer, Tam işlevli 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, ELO dokunmatik ekran desteği, NET Framework

Sunucu İşletim Sistemi uyumluluğu / Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Servisleri,
desteği
Desktop Broker özellikli Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix
Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project
Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

3,9 kg

Güç

Dünya çapında otomatik algılamalı 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimi korumalı güç kaynağı

Çalıştırma sıcaklığı

0 - 35° C

Çalışmama sıcaklığı

-20° - 60° C

Garanti

3 yıl alma ve iade hizmeti (Belirli sınırlamalar vardır)

1 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak dahil değildir.
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