Güçlü. Yükseltilebilir. Çok genişletilebilir.

HP Neoware e140 İnce İstemci
HP Neoware e140, en zorlu uygulamalarınız için en yüksek
performansı sağlar. DVI (Dijital Video Arabirimi) desteği sunar
– keskin görüntülerde daha parlak ve daha gerçekçi renkler,
olağanüstü bir görsel deneyim sağlar. HP Neoware e140,
kullanım ömrü uzun olacak şekilde. Firmanız geliştikçe değişen
ihtiyaçlarınızı karşılamak için yükseltilebilir ve genişletilebilir.
Kolayca Flash ve/veya RAM yükseltmesi yapabilirsiniz. HP
Neoware e140, ince istemcide üstün genişleyebilirlik sunar.
Dört adet USB 2.0 bağlantı noktası, bir adet isteğe bağlı PCI
yuvası ve çoklu geleneksel bağlantı noktaları ile mevcut en
fazla genişletilebilen ince istemciler arasındadır. HP Neoware
e140, ince istemcinize işlev eklemenize olanak tanıyarak size
büyüme alanı sağlar.
Güçlü
HP Neoware e140, en zorlu uygulamalarınız için en yüksek
performansı sağlar. Hızlı 1GHz işlemci ve DVI (Dijital Video
Arabirimi) grafik ile yerel uygulamaları çalıştırırken PC benzeri
performans deneyimi yaşayın. DVI, olağanüstü görsel deneyim
için keskin görüntülerde daha parlak ve daha gerçekçi renkler
gösterir.
Yükseltilebilir
e140, uzun bir kullanım ömrü sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Şirketiniz büyüdükçe değişen ihtiyaçlarınızı
karşılamak için kolayca flash ve/veya RAM yükseltmesi
yapabilirsiniz. Çoğu sınırlı ince istemcilerin aksine,
ihtiyaçlarınız değiştikçe donanımı değiştirmenize gerek yoktur.
Gelecekteki teknolojilere bir geçiş yolunuz vardır.
Çok genişletilebilir
e140, dört adet USB 2.0 bağlantı noktası, iki adet seri, bir
adet paralel, PS/2 fare, dahili ses ve dahili hızlı Ethernet
desteği ile üstün genişletilebilirlik ve sistemi genişletme alanı
sağlar. Bu, seçeneklerinizi sınırlayan özellikleri azaltılmış bir
model değildir. Masaüstü ekran donanımınızı düşük maliyetle
maksimuma çıkarmak üzere iki monitör desteği (ayrıca satılır)
de sunar.

Masaüstünüzü sanallaştırın
Sunucu sanallaştırmanın konsolidasyon avantajlarını, hafif
istemcilerin geleneksel güvenlik, yönetim ve maliyet avantajları
ile birleştirin. Son kullanıcılar, veri merkezinde bulunan
masaüstlerine uzaktan hızlıca erişebilirlerken kuruluşun PC
bakım maliyetlerini de düşürürler. VDI sürümleri, HP Neoware
ince istemcilerde bulunmakta olup VMware, IBM ve Citrix
sanallaştırma girişimleri ile tam uyumludur.
Basit dokunmadan yönetim
HP Neoware cihaz yönetim araçları ölçeklenebilir olup
kullanımı kolaydır. Basit bir yüklemeyle, komutların üzerine
gelip tıklatarak ve lisans ücreti olmadan hazır olur ve dakikalar
içerisinde çalıştırabilirsiniz. İnce istemci görünürlüğü, aygıt
bulmaya yönelik konsol desteği ile kolayca merkezileştirilmiştir
ve bu sayede varlık yönetimi parmaklarınızın ucundadır.
Uzaktan yapılandırma, uzaktan gölge kopya oluşturma,
bağlantı klonlama, görüntü klonlama, genel görüntü
güncelleştirmeleri, planlı güncelleştirmeler ve modüler görüntü
değişimleri için eklentilerle idari denetiminizin kapsamını
genişletin.

HP Neoware e140 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), Basic Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Windows CE), Netscape/Firefox eklentisi mevcuttur
(NeoLinux)

Işlemci

VIA C7 1 GHz

Bellek

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

Video

VIA S3, 16 MB UMA paylaşılan video belleği

Genişletme yuvaları

İsteğe bağlı PCI genişleme yuvası

Bağlantı noktaları ve jaklar

PS/2, DVI ve VGA tipi video çıkışı, yerel yazıcı desteği

G/Ç ve çevre birim desteği

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

Bağlanabilirlik

10/100 BaseT Hızlı Ethernet, bükümlü çift (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, USB kablosuz seçenekleri (a/b/g)

Emülasyon

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

Ağ / iletişim

Altiris Deployment Solution, ezRemote Manager ve ezUpdate, Device Manager

Ürünle gelen yazılım

İsteğe bağlı önceden yüklü yazılım, yapılandırmaya göre değişiklik 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 Sürümü, Windows 2000/2003 Server Terminal Servisleri, Windows 2000 Advance Server Terminal Servisleri,
desteği
Desktop Broker özelliğine sahip 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)

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

Ağırlık

5,0 kg

Güç

Otomatik algılamalı 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı korumalı güç kaynağı

Çalıştırma sıcaklığı

0 - 35° C

Çalışmama sıcaklığı

-20° - 60° C

Garanti

3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)
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