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HP Neoware e140 Thin Client
Το HP Neoware e140 προσφέρει υψηλή απόδοση για τις πιο
απαιτητικές εφαρμογές σας. Προσφέρει υποστήριξη DVI (Digital
Video Interface) – τα πιο ζωηρά και ρεαλιστικά χρώματα σε πιο
ευκρινείς εικόνες προσφέρουν μια εξαιρετική οπτική εμπειρία. Το
HP Neoware e140 είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια
ζωής. Διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης για να
ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας καθώς
εξελίσσεται η εταιρεία σας. Μπορείτε εύκολα να αναβαθμίσετε τη
μνήμη flash ή/και RAM. Το HP Neoware e140 προσφέρει
εξαιρετική δυνατότητα επέκτασης σε ένα thin client. Με τέσσερις
θύρες USB 2.0, μια προαιρετική υποδοχή PCI και πολλές θύρες
προγενέστερων εκδόσεων, συγκαταλέγεται στα thin client της
αγοράς με τη μέγιστη δυνατότητα επέκτασης. Το HP Neoware
e140 σάς επιτρέπει να αυξήσετε τη λειτουργικότητα του thin
client που διαθέτετε προσφέροντας περιθώρια ανάπτυξης.
Ισχυρό
Το HP Neoware e140 προσφέρει υψηλή απόδοση για τις πιο
απαιτητικές εφαρμογές σας. Απολαύστε απόδοση παρόμοια με
υπολογιστή εκτελώντας τοπικές εφαρμογές με τον γρήγορο
επεξεργαστή 1 GHz και γραφικά DVI (Digital Video Interface).
Με το DVI, τα χρώματα προβάλλονται πιο ζωντανά και
ρεαλιστικά σε πιο ευκρινείς εικόνες για μια εξαιρετική οπτική
εμπειρία.
Δυνατότητα αναβάθμισης
Το e140 είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια χρήσης.
Μπορείτε να αναβαθμίσετε εύκολα τη μνήμη flash ή/και RAM
προκειμένου να ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
σας. Σε αντίθεση με τα περισσότερα περιορισμένα thin client, δεν
υπάρχει λόγος να αλλάξετε υλικό όταν αλλάξουν οι ανάγκες
σας. Έχετε ένα μέσο μετάβασης σε μελλοντικές τεχνολογίες.
Υψηλή επεκτασιμότητα
Το e140 παρέχει εξαιρετική δυνατότητα επέκτασης και περιθώρια
ανάπτυξης, με τέσσερις θύρες USB 2.0, δύο σειριακές θύρες,
μια παράλληλη θύρα, ποντίκι PS/2, εσωτερικό ήχο και
ενσωματωμένη υποστήριξη fast Ethernet. Δεν πρόκειται για ένα
απλουστευμένο μοντέλο που περιορίζει τις επιλογές σας.
Υποστηρίζει και τη λειτουργία δύο οθονών (διατίθενται

ξεχωριστά) για την οικονομική μεγιστοποίηση της επιφάνειας
προβολής που διαθέτετε.
Εικονικοποιήστε τον desktop σας
Συνδυάστε τα πλεονεκτήματα ενοποίησης εικονικών διακομιστών
με την παραδοσιακή ασφάλεια, τη διαχείριση και τα οικονομικά
οφέλη των thin client. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να έχουν
γρήγορη απομακρυσμένη πρόσβαση σε επιτραπέζιους
υπολογιστές, οι οποίοι φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων,
ενώ παράλληλα μειώνουν τα έξοδα συντήρησης υπολογιστών
του οργανισμού. Οι εκδόσεις VDI είναι διαθέσιμες σε thin client
HP Neoware και είναι πλήρως συμβατές με τις πρωτοβουλίες
εικονικής διαμόρφωσης των VMware, IBM και Citrix.
Απλή διαχείριση χωρίς παρέμβαση
Τα εργαλεία διαχείρισης συσκευών HP Neoware προσφέρουν
δυνατότητα κλιμάκωσης και ευκολία χρήσης. Με απλή
εγκατάσταση, εντολές που εκτελούνται με ένα κλικ και χωρίς
χρεώσεις για άδειες χρήσης, μπορείτε να ξεκινήσετε τη χρήση
μέσα σε λίγα λεπτά. Η δυνατότητα προβολής των thin client
συγκεντρώνεται πρακτικά σε μια βοηθητική κονσόλα για εύκολη
ανεύρεση συσκευών και διαχείριση πόρων. Μεγιστοποιήστε τον
έλεγχο διαχείρισης με απομακρυσμένη διαμόρφωση,
απομακρυσμένη σκίαση, αναπαραγωγή συνδέσεων,
αναπαραγωγή εικόνων, καθολικές ενημερώσεις εικόνων,
προγραμματισμένες ενημερώσεις και προσθήκες για αλλαγές σε
αρθρωτές εικόνες.

HP Neoware e140 Thin Client

Λειτουργικό σύστημα

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

Πρόγραμμα περιήγησης

Πλήρης έκδοση Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), βασική έκδοση Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), διατίθεται
πρόσθετο για Netscape/Firefox (NeoLinux)

Επεξεργαστής

VIA C7 1 GHz

Μνήµη

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

Γραφικά

VIA S3, 16 MB κοινόχρηστης μνήμης βίντεο UMA

Υποδοχές επέκτασης

Προαιρετική υποδοχή επέκτασης PCI

Θύρες και υποδοχές

PS/2, έξοδος βίντεο DVI και τύπου VGA, τοπική υποστήριξη εκτυπωτή

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

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

Συνδεσιμότητα

10/100 BaseT Fast Ethernet, συνεστραμμένο ζεύγος (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, επιλογές ασύρματης σύνδεσης USB (a/b/g)

Προσομοιώσεις

1600 x 1200, 8 bit @ 85 Hz 1600 x 1200, 16 bit @ 85 Hz 1280 x 1024, 32 bit @ 85 Hz 1280 x 1024, DVI

Δικτύωση / επικοινωνία

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager και ezUpdate, Διαχείριση συσκευών

Περιλαμβανόμενο λογισμικό

Προαιρετικό προφορτωμένο λογισμικό, ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση: Citrix ICA, RDP, βασική έκδοση Internet Explorer, Internet Explorer
πλήρους λειτουργίας, 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 που περιλαμβάνει τη δυνατότητα 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)

5,3 x 24,0 x 29,0 cm

Βάρος

5,0 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)
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