HP MultiSeat ms6000 desktop

Et nyt paradigme inden for it-effektivitet

Med denne nye multi-seat-løsning fra de førende leverandører HP og
Microsoft® kan du få dobbelt så mange it-pladser til den samme pris.
Flere brugere får adgang det kendte Windows®-operativsystemmiljø
via enkelt pc, hvilket giver maksimale omkostningsbesparelser samt
maksimal administration og effektivitet.

Maksimer omkostningsbesparelserne
Få mere ud af budgettet med "multi-seat" ved at
udnytte den overskydende kapacitet på én pc til
op til 10 brugere 1. Det giver færre pc'er, hvilket
gør det nemmere og hurtigere at installere,
administrere, vedligeholde og opgradere.
Enkelt it-opsætning, personlig pc-oplevelse
It-afdelingen vil sætte pris på den hurtige og
nemme installation af HP MultiSeat
Computing-løsningen. Tilføj pladser med nem
plug-and-play USB-forbindelse. Det kræver hverken
ekstra PCI- eller skærmkort eller
netværksekspertise. Brugerne får den kendte
grænseflade fra Windows®-operatingsystemet
med nemt samarbejde, inklusive individuelle
skriveborde, der tilpasses den enkelte bruger.
Brugerne og it-afdelingen vil endvidere sætte pris
på den højere oppetid og produktivitet, der fås
med denne løsning.
Med Microsoft®-licens og -support
Med én enkelt pålidelig HP Compaq MultiSeat
ms6000 desktop med den nye Microsoft
Windows® MultiPoint™ Server 2010, sørger HP
MultiSeat-løsningen for et fuldt supporteret
Windows®-operativsystemmiljø med licens til op til
10 brugere 1, således at der er fuldt kompatibilitet
med det nyeste OS, sikkerhedsrettelser og
opdateringer. HP leverer support fra start til slut fra garanti til teknisk support for hele løsningen.

Reducer indvirkningen på miljøet
Multi-seat-it kan også hjælpe virksomheden med at
opfylde miljømæssige mål. Reducer
energiforbruget med op til 80 % i forhold til
individuelle pc'er med et strømforbrug på 2,5 watt
pr. bruger. Den solide HP t100 tynde klient
reducerer endvidere varme og støj med op til 90
% i forhold til traditionelle pc-miljøer. Med HP
MultiSeat Computing-løsningen får du både en
effektiv og miljøvenlig løsning.

HP MultiSeat ms6000 desktop

SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Browser

Microsoft® Internet Explorer eller Firefox-HP Virtual Browser (følger ikke med Academic-udgaven)

Processor

Intel® Core™2 Duo Processor E7500 2,93 GHz; Intel® Core™2 Quad Processor Q9500 2,83 GHz

RAM

2 GB DDR3 SODIMM eller 3 GB DDR3 SODIMM (grafikhukommelse deles med systemhukommelsen)

Video

Integreret Intel Graphics Media Accelerator 4500

I/O- og periferiunderstøttelse

12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 seriel; 1 mikrofonstik; 1 hovedtelefon; 2 af de 12 USB 2.0 porte på de
interne headere på systemkort

Tilslutning

Intel 82567LM Gigabit netværksforbindelse

Emuleringer

VGA-type skærmudgang (DB-15)

Mål (B x D x H)

33,7 x 37,8 x 10,0 cm

Vægt

7,26 kg

Strøm

240 W 89% effektivitet Active PFC

Garanti

3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

1 Der understøttes op til 10 brugere uden ekstra hardware. Antallet af understøttede brugere samt ydelsen afhænger hardware, applikationer og miljøet. Test dine applikationer for at finde det bedste mulige antal brugere pr. værts-pc.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/thinclients
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Tilbehør og services

Tynde HP-højtalere (strøm fra
USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god stereoløsning til
forretningsbrugere.

Produktnummer: KK912AA

HP USB PS/2 vaskbar
rullemus

Den vaskbare HP USB PS2-mus er en USB-baseret mus, der kan skilles ad, når den bliver beskidt, eller
der spildes noget på den. I forbindelse med rensning kan musen lægges ned i vand med følgende
rensemidler: Sæbe, opvaskemiddel, ikke-slibende rengøringsmidler, universalrengøringsmidler,
blegemiddel, disinfiktionsmidler, antibakterielle rengøringsmidler og hospitalssprit. HP USB PS2
vaskbar mus giver beskyttelse mod indtrængen af vand og støv i henhold til norm IP66 som defineret i
IEC-standard (International Electro Technical Commission) 60529-1 og norm 4X som defineret i
NEMA-standard 250 (National Electrical Manufacturers Association). Norm IP66 som defineret i
IEC-standard 60529 betyder, at tastaturet er beskyttet mod indtrængen af støv, og at
højtryksvandstråler fra enhver retning ikke har nogen skadelige virkninger. En NEMA 4X-indkapsling
som defineret i NEMA-standard 250 giver beskyttelse mod vindbåret støv, regn, vandsprøjt og vand
fra vandslanger.
Produktnummer: BM866AA

HP USB PS2 vaskbart
tastatur

HP USB PS2 vaskbart tastatur passer godt til miljøer, der kræver at tastaturerne skal nedsænkes i og
rengøres med følgende opløsningsmidler: Sæbe, opvaskemiddel, ikke-slibende rengøringsmidler,
universalrengøringsmidler, blegemiddel, disinfiktionsmidler, antibakterielle rengøringsmidler og
hospitalssprit. HP USB PS2 vaskbart tastatur giver beskyttelse mod indtrængen af vand og støv til kode
IP66 som defineret i IEC-standard 60529-1 og kode 4X som defineret i NEMA-standard 250. Kode
IP66 som defineret i IEC-standard 60529 betyder, at tastaturet er beskyttet mod indtrængen af støv, og
at højtryksvandstråler fra enhver retning ikke har nogen skadelige virkninger. En NEMA
4X-indkapsling som defineret i NEMA-standard 250 giver beskyttelse mod vindbåret støv, regn,
vandsprøjt og vand fra vandslanger. Kontakt justitsministeriet, hvis du har brug for yderligere
oplysninger om standarder.
Produktnummer: VF097AA

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

HP Serial ATA-harddiske maksimerer ydelsen for HP Business pc'er ved at give dig de teknologier, der
skal til for at opfylde dine voksende behov for lager, med diske med høj kapacitet, som giver
overlegen driftssikkerhed og ydelse.

Produktnummer: VU353AA

HP Kensington
MicroSaver-sikkerhedslås til
ledninger

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en stationær
genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag,
ekskl. ekstern skærm

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7899E
2 Med den smarte facon og kompakte størrelse er HP's tynde højttalere, der får strøm fra USB-stikket, lige til at sætte på bordet, så der kan lyttes til dvd'er, cd'er og digital lyd.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

