Stolní počítač HP MultiSeat ms6000
Nový zlom v efektivitě práce s počítačem

Toto inovativní řešení sdílení počítačů od prověřených předních
značek HP a Microsoft® umožňuje zdvojnásobit počet míst pro práci
s počítačem bez navyšování rozpočtu na informační technologie,
poskytuje možnost práce se známým operačním systémem
Windows® více uživatelům z jediného vyhrazeného počítače a
maximalizuje tak úspory nákladů a efektivitu správy a spotřeby
energie.

Maximalizujte úspory nákladů
Ušetřete svůj rozpočet využitím nadbytečné
kapacity jednoho počítače k zajištění spolehlivé
práce s počítačem až pro 10 uživatelů 1. Zároveň
snížíte počet fyzických počítačů ve vašem
prostředí, a tím zkrátíte dobu trvání a složitost
zavádění, správy, údržby a modernizace
počítačů.
Zjednodušené nastavení IT, osobní práce s
počítačem
Vaše oddělení IT ocení rychlé a snadné zavedení
výpočetního řešení HP MultiSeat. Přidejte místa
k práci jednoduchým připojením přes port USB
bez nutnosti instalace přídavných karet PCI nebo
grafických karet a bez potřeby zkušeností s prací
v síti. Uživatelé mají při práci k dispozici známý
operační systéme Windows®, snadnou spolupráci
a mimo jiné také individuální, přizpůsobitelné
pracovní plochy. Uživatelé i oddělení IT ocení
delší provozuschopnost a vyšší produktivitu tohoto
špičkového řešení sdílení počítačů.
Licencování a podpora společnosti Microsoft®
Řešení HP MultiSeat je tvořeno jediným,
spolehlivým stolním počítačem HP Compaq
MultiSeat ms6000 s novým operačním systémem
Microsoft Windows® MultiPoint™ Server 2010 a
poskytuje plně licencovanou a podporovanou
práci v operačním systému Windows® až pro
10 uživatelů 1 a úplnou kompatibilitu
s nejnovějšími operačními systémy,
bezpečnostními opravami a aktualizacemi.
Společnost HP poskytuje kompletní podporu řešení
od záruky po technickou podporu celé nabídky.

Snižte svůj dopad na životní prostředí
Usazení více uživatelů za jeden počítač může také
pomoct plnit ekologické cíle vaší organizace.
Snižte spotřebu energie až o 80 procent ve
srovnání s jednotlivými stolními počítači díky
spotřebě 2,5 W na uživatele. Tenký klient HP
t100 dále snižuje tepelné a hlukové emise do
pracovního prostředí až o 90 procent oproti
tradičním počítačovým prostředím. S výpočetním
řešením HP MultiSeat si svou investicí do
informačních technologií a prostředí můžete být
jisti.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Prohlížeč

Virtuální prohlížeč HP Microsoft® Internet Explorer nebo Firefox (není součástí verze Academic)

Procesor

Dvoujádrový procesor Intel® Core™2 Duo E7500 2,93 GHz; Čtyřjádrový procesor Intel® Core™2 Quad Q9500 2,83 GHz

Paměť

2GB DDR3 SODIMM nebo 3GB DDR3 SODIMM (paměť grafického akcelerátoru je sdílena se systémovou pamětí)

Video

Integrovaná karta Intel GMA 4500

Podpora vstupně-výstupních a
periferních zařízení

12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 port DisplayPort; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 sériový port ; 1 vstup mikrofonu; 1 sluchátkový port; 2 z 12
USB 2.0 interních konektorů na systémové desce

Možnosti připojení

Síťová karta Intel 82567LM Gigabit

Emulace

Výstup videa typu VGA (DB-15)

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

33,7 × 37,8 × 10,0 cm

Hmotnost

7,26 kg

Napájení

240W s 89% účinností a aktivním PFC

Záruka

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

1 Podpora až 10 uživatelů prostřednictvím dodatečného hardwaru. Počet podporovaných uživatelů a výkon se liší na základě hardwaru, aplikací a prostředí. Vhodný počet uživatelů na hostitelský počítač určíte otestováním vašich aplikací.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny Microsoft v USA a dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní zvuk a jsou velmi
vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA

Omyvatelná myš s kolečkem
HP USB PS/2

Omyvatelnou myš HP USB PS2 je možné v případě zašpinění nebo polití rozebrat. K čištění myši
mohou být použity následující čisticí prostředky: mýdla, prostředky na mytí nádobí, neabrazivní čisticí
prostředky, čisticí prostředky pro běžné použití, bělicí, dezinfekční a antibakteriální prostředky a líh.
Omyvatelná myš HP USB PS2 poskytuje ochranu před vodou a prachem podle části IP66 definované
standardem 60529-1 organizace IEC (International Electro Technical Commission) a části 4X
definované standardem 250 organizace NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Část
IP66 definovaná standardem 60529 organizace IEC znamená, že klávesnice je chráněna před
prachem a vysokotlaký proud vody z jakéhokoli směru nebude mít škodlivé následky. Pouzdro NEMA
4X definované standardem 250 organizace NEMA poskytuje ochranu před větrem navátým prachem,
deštěm, stříkající vodou a vodou proudící z hadice.
Produktové číslo: BM866AA

Omyvatelná klávesnice HP
USB PS2

Omyvatelná klávesnice HP USB PS2 je vhodná pro prostředí, která vyžadují, aby klávesnice bylo
možno čistit následujícím rozpouštědly: mýdla, prostředky na mytí nádobí, neabrazivní čisticí
prostředky, čisticí prostředky pro běžné použití, bělicí, dezinfekční a antibakteriální prostředky a líh.
Omyvatelná klávesnice HP USB PS2 poskytuje ochranu před vodou a prachem podle části IP66
definované standardem 60529-1 organizace IEC (International Electro Technical Commission) a části
4X definované standardem 250 organizace NEMA (National Electrical Manufacturers Association).
Část IP66 definovaná standardem 60529 organizace IEC znamená, že klávesnice je chráněna před
prachem a vysokotlaký proud vody z jakéhokoli směru nebude mít škodlivé následky. Pouzdro NEMA
4X definované standardem 250 organizace NEMA poskytuje ochranu před větrem navátým prachem,
deštěm, stříkající vodou a vodou proudící z hadice. Další informace o regulačních standardech vám
poskytne právní oddělení.
Produktové číslo: VF097AA

Pevný disk HP 1 TB SATA
(NCQ/Smart IV), 3,0 Gb/s

Pevné disky HP Serial ATA maximalizují výkon pracovních počítačů HP a jsou vybaveny technologiemi
vyhovujícími rostoucím požadavkům na ukládání dat pomocí velkokapacitních jednotek s vynikající
spolehlivostí a výkonem.

Produktové číslo: VU353AA

Bezpečnostní kabelový
zámek HP Kensington
MicroSaver

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve vaší
kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

5 let další pracovní den na
místě, kromě externího
monitoru, podpora HW

Získejte pro své zařízení pětiletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U7899E
2 Tyto stylové a kompaktní tenké reproduktory HP napájené přes port USB jsou navrženy pro snadné umístění na stůl a optimální stereo poslech disků DVD, CD a digitálního zvuku.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

