Kraftig. Oppgraderbar. Svært utvidbar.

HP Neoware e140 tynn klient
HP Neoware e140 gir topp ytelse for dine mest krevende
applikasjoner. Den har også støtte for DVI (Digital Video
Interface) – klarere og mer ekte farger i skarpere bilder gir en
fremragende visuell opplevelse. HP Neoware e140 er laget for
et langt liv. Den kan oppgraderes og utvides i samsvar med
endrede behov i bedriften. Du kan enkelt oppgradere flash
og/eller RAM. HP Neoware e140 gir fremragende
utvidelsesmuligheter i en tynn klient. Med fire USB 2.0-porter, et
PCI-spor (tillegg) og flere "legacy"-porter er den blant de mest
utvidbare tynne klientene som er tilgjengelig. Med HP Neoware
e140 kan du legge funksjonalitet til den tynne klienten, slik at
du har plass for vekst.
Kraftig
HP Neoware e140 gir topp ytelse for dine mest krevende
applikasjoner. Opplev ytelse som en PC når du kjører lokale
applikasjoner, med den raske 1 GHz prosessoren og
DVI-grafikk (Digital Video Interface). DVI gir en fremragende
visuell opplevelse med klarere og mer ekte farger i skarpere
bilder.
Kan oppgraderes
e140 er laget for et langt, nyttig liv. Du kan enkelt oppgradere
flash og/eller RAM for å møte endrede behov i takt med
bedriftens vekst. I motsetning til mer begrensede tynne klienter
er det ikke nødvendig å endre maskinvare når behovene
endres. Du har en migreringsbane til fremtidig teknologi.
Svært utvidbar
e140 har overlegne utvidelsesmuligheter og plass for vekst,
med fire USB 2.0-porter, to serieporter, en parallellport,
PS/2-mus, intern lyd og innebygd støtte for Fast Ethernet. Dette
er ikke en strippet modell som begrenser valgene dine. Den
støtter også to skjermer (selges separat) for å maksimere
visningsområdet på en kostnadseffektiv måte.
Virtualiser skrivebordet
Kombiner konsolideringsfordelene ved servervirtualisering med
den tradisjonelle sikkerheten, administrerbarheten og
kostnadsfordelene ved tynne klienter. Sluttbrukere får raskt
tilgang til stasjonære i det eksterne datasenteret, og reduserer

samtidig organisasjonens utgifter til PC-vedlikehold.
VDI-versjoner er tilgjengelig på HP Neoware tynne klienter, og
er fullt kompatible med virtualiseringsinitiativer fra VMware,
IBM og Citrix.
Enkel administrasjon
HP Neoware-verktøyene for enhetsadministrasjon er skalerbare
og enkle å bruke. Med enkel installering,
pek-og-klikk-kommandoer og ingen lisensavgifter er du i gang
på minutter. Tynn klient-synlighet er praktisk sentralisert med
konsollstøtte for enhetsgjenkjenning og utstyrsadministrasjon.
Utvid din administrative kontroll med fjernkonfigurering,
fjern-skygging, tilkoblingskloning, bildekloning, globale
bildeoppdateringer, tidfestede oppdateringer og
"snap-in"-moduler for modulære bildeendringer.

HP Neoware e140 tynn klient

Operativsystem

Ekte Windows CE
Ekte Windows XP Embedded
Ekte Windows XP Plus (bare tilgjengelig for Image Manager)
NeoLinux

Nettleser

Full Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows XPe), Basic Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), Netscape/Firefox-tillegg er tilgjengelig
(NeoLinux)

Prosessor

VIA C7 1 GHz

Minne

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA delt skjermminne

Utvidelsesspor

PCI-utvidelsesspor som tillegg

Porter og kontakter

PS/2, videoutgang av DVI- ogVGA-type, støtte for lokal skriver

I/O- og periferstøtte

4 USB 2.0-porter, 2 seriell, 1 parallell, 1 RJ-45, 10/100 Ethernet, 2 PS/2, lydinngang/-utgang

Tilkobling

10/100 BaseT Fast Ethernet, tvunnet parkabel (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, trådløse USB-alternativer (a/b/g)

Emuleringer

1600 x 1200, 8-bits ved 85 Hz
1600 x 1200, 16-bits ved 85 Hz
1280 x 1024, 32-bits ved 85 Hz
1280 x 1024, DVI

Nettverk / kommunikasjon

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager og ezUpdate, Device Manager

Medfølgende programvare

Forhåndslastet programvare som tillegg, varierer etter konfigurasjon: Citrix ICA, RDP, Basic Internet Explorer, Fullfunksjons 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, støtte for ELO berøringsskjerm, NET Framework

Kompatibilitet / støtte for server-OS

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advance Server Terminal Services,
Citrix Presentation Server 4.0 inkludert Desktop Broker-funksjonen, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0, Citrix Metaframe XP Presentation
Server, Citrix Metaframe 1.x, VMware Virtual Desktop Infrastructure, Linux Terminal Server Project

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

5,0 kg

Strøm

Verdensdekkende 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning, med strømsparende avslåing og spenningstoleranse

Temperatur ved drift

0 til 35° C

Temperatur uvirksom

-20° til 60° C

Garanti

3 års hente- og returservice (visse begrensninger gjelder)
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