Výkonnost Aktualizace. Vysoká rozšířitelnost.

Tenký klient HP Neoware e140
Tenký klient HP řady Neoware e140 zajišťuje výkon i pro vaše
nejnáročnější aplikace. Podporuje rozhraní DVI (Digital Video
Interface) – jasnější a věrnější barvy v ostřejších obrázcích
přinášejí výjimečný vizuální zážitek. Klient HP Neoware e140
je navržen tak, aby měl dlouhou životnost. Poskytuje možnosti
vysokého rozšíření a upgradu, a díky tomu dokáže vycházet
vstříc potřebám rozrůstajícího se podniku. Nabízí snadné
rozšíření paměti flash ROM a/nebo RAM. Klient HP Neoware
e140 poskytuje vynikající možnosti rozšíření. Díky čtyřem
portům USB 2.0, volitelnému slotu PCI a četným portům pro
starší zařízení patří mezi nejrozšiřitelnější tenké klienty na trhu.
Klient HP Neoware e140 umožňuje přidávat další a další
funkce, a tím vám poskytuje dostatek prostoru k neustálému
růstu.
Výkonnost
Tenký klient HP Neoware e140 zajišťuje výkon i pro vaše
nejnáročnější aplikace. Využijte výkonu srovnatelného s
výkonem PC při práci s místními aplikacemi na rychlém 1GHz
procesoru s grafikou DVI (Digital Video Interface). Funkce DVI
přináší jasnější a věrnější barvy v ostřejších obrazech, a tím
skutečně výjimečný vizuální zážitek.
Možnost rozšíření
Klient e140 je vytvořen pro dlouhou životnost. Paměti flash
a/nebo RAM můžete snadno rozšířit podle měnících se
požadavků vaší společnosti, které souvisejí s jejím rozvojem.
Když se změní vaše potřeby, nemusíte – na rozdíl od majitelů
omezenějších tenkých klientů – měnit i hardware. Cesta k
přenesení na budoucí technologie pro vás bude otevřená.
Vysoká rozšířitelnost
Klient e140 přináší vynikající rozšiřitelnost a umožňuje neustálý
růst díky čtyřem portům USB 2.0, dvěma sériovým, jednomu
paralelnímu, myši PS/2, interní podpoře zvuku a zabudované
podpoře sítě typu fast Ethernet. Nejde o pouhý základní
model, který by omezoval vaše možnosti. Podporuje také dva
monitory (prodávané samostatně), čímž umožňuje ekonomicky
maximalizovat zobrazovací plochu vašeho počítače.

Virtualizace počítače
Spojují výhody konsolidace serverové virtualizace s tradičními
výhodami tenkých klientů, které se týkají zabezpečení, správy
a nákladů. Koncoví uživatelé mohou rychle přistupovat ke
vzdáleným počítačům v hostitelských datových centrech, což
snižuje náklady na správu počítačů. U tenkých klientů HP
Neoware jsou k dispozici verze VDI, které jsou plně
kompatibilní s virtualizačními řešeními společností VMware,
IBM a Citrix.
Jednoduchá správa na dálku
Nástroje HP Neoware pro správu zařízení jsou škálovatelné a
snadno použitelné. Díky jednoduché instalaci, ovládání myší a
nulovým licenčním poplatkům můžete začít pracovat během
několika minut. Díky podpoře konzoly pro zjišťování zařízení a
správu prostředků je klient prakticky centralizován, takže máte
přehled. Rozšiřte svou kontrolu nad správou pomocí vzdálené
konfigurace, vzdáleného sdílení, duplikace připojení, duplikace
obrazů, globálních aktualizací obrazů, plánovaných
aktualizací a modulů snap-in pro modulární změny obrazů.

Tenký klient HP Neoware e140

Operační systém

Originální systém Windows CE
Originální systém Windows XP Embedded
Originální systém Windows XP Plus (dostupný pouze pro aplikaci Image Manager)
NeoLinux

Prohlížeč

Kompletní aplikace Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), základní aplikace Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), volitelný
doplněk Netscape/Firefox (NeoLinux)

Procesor

VIA C7 1 GHz

Paměť

128 MB – 1 GB paměti flash, 128 MB – 1 GB DDR2 SDRAM

Video

VIA S3, Sdílená grafická paměť UMA 16 MB

Rozšiřující sloty

Volitelný rozšiřovací slot PCI

Porty a konektory

port PS/2, DVI a výstup pro video VGA, podpora pro místní tiskárnu

Podpora vstupně-výstupních a
periferních zařízení
Možnosti připojení

4 porty USB 2.0, 2 sériové, 1 paralelní, 1 RJ-45, 10/100 Ethernet, 2 porty PS/2, zvukový vstup/výstup

Emulace

1
1
1
1

Síť / komunikace

Aplikace Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager a ezUpdate, Device Manager

Dodávaný software

Volitelný předinstalovaný software, liší se podle konfigurace: Citrix ICA, RDP, základní verze aplikace Internet Explorer, kompletní verze aplikace
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 pro dotykovou obrazovku ELO, NET Framework

Kompatibilita a podpora pro
operační systémy serverů

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services,
Citrix Presentation Server 4.0 včetně funkce 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

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

5,3 × 24,0 × 29,0 cm

Hmotnost

5,0 kg

Napájení

Celosvětová automatická detekce 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, zdroj napájení odolný proti přepětí

Provozní teplota

0 až 35 °C

Teplota mimo provoz

-20 až 60 °C

Záruka

3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

10/100 BaseT Fast Ethernet, kroucená dvojlinka (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, bezdrátové připojení USB (a/b/g)
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200, 8 bitů při frekvenci 85 Hz
200, 16 bitů při frekvenci 85 Hz
024, 32 bitů při frekvenci 85 Hz
024, DVI
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