Επιτραπέζιος υπολογιστής HP MultiSeat
ms6000
Ένα νέο δείγμα απόδοσης υπολογιστικής ισχύος

Αυτή η πρωτοποριακή λύση χρήσης υπολογιστή από πολλαπλούς
χρήστες, την οποία παρέχουν αξιόπιστοι ηγέτες του κλάδου όπως η HP
και η Microsoft®, σάς επιτρέπει να διπλασιάσετε τις θέσεις χρηστών
υπολογιστή χωρίς να αυξήσετε τον προϋπολογισμό IT, παρέχοντας μια
οικεία εμπειρία λειτουργικού συστήματος Windows® σε πολλαπλούς
χρήστες, από έναν μόνο αποκλειστικό υπολογιστή, για μέγιστη
εξοικονόμηση κόστους, διαχείριση και ενεργειακή απόδοση.

Μεγιστοποιήστε την εξοικονόμηση κόστους
Επεκτείνετε τον προϋπολογισμό σας με τη χρήση
υπολογιστή από πολλαπλούς χρήστες,
αξιοποιώντας την πλεονάζουσα δυναμικότητα ενός
υπολογιστή για να παρέχετε αξιόπιστη εμπειρία
υπολογιστή σε έως 10 χρήστες 1. Αυτό μειώνει το
συνολικό αριθμό φυσικών υπολογιστών στο
περιβάλλον σας, ενώ περιορίζει και το χρόνο και
την πολυπλοκότητα της υλοποίησης, διαχείρισης,
συντήρησης και αναβαθμίσεων υπολογιστών.
Απλοποιημένη εγκατάσταση IT, εμπειρία χρήσης
προσωπικού υπολογιστή
Το τμήμα IT θα εκτιμήσει ιδιαίτερα τη γρήγορη,
απλή υλοποίηση της λύσης HP MultiSeat
Computing. Προσθέστε χρήστες με απλή
συνδεσιμότητα USB plug-and-play, χωρίς να
απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετων καρτών PCI ή
βίντεο ή εξειδικευμένες γνώσεις δικτύωσης. Οι
χρήστες εξασφαλίζουν οικεία εμπειρία λειτουργικού
συστήματος Windows® με απλή δυνατότητα
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής,
προσαρμόσιμης επιφάνειας εργασίας. Οι χρήστες
και το τμήμα IT θα απολαύσουν περισσότερο χρόνο
συνεχούς λειτουργίας και μεγαλύτερη
παραγωγικότητα με αυτή τη λύση αιχμής για κοινή
χρήση υπολογιστών.
Άδεια χρήσης και υποστήριξη Microsoft®
Με την υποστήριξη του ενιαίου και αξιόπιστου
επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq MultiSeat
ms6000 με το νέο Microsoft Windows®
MultiPoint™ Server 2010, η λύση HP MultiSeat
παρέχει την εμπειρία ενός πλήρως αδειοδοτούμενου
και υποστηριζόμενου λειτουργικού συστήματος
Windows® για έως 10 χρήστες 1 για πλήρη

συμβατότητα με το πιο πρόσφατο λειτουργικό
σύστημα, τις επιδιορθώσεις ασφαλείας και τις
ενημερώσεις. Η HP παρέχει ολοκληρωμένη
υποστήριξη λύσης, από την εγγύηση έως την
τεχνική υποστήριξη όλου του προσφερόμενου
πακέτου.
Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
Η χρήση υπολογιστή από πολλαπλούς χρήστες
μπορεί επίσης να βοηθήσει τον οργανισμό σας να
επιτύχει τους περιβαλλοντικούς του στόχους.
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά
80% σε σχέση με τους μεμονωμένους επιτραπέζιους
υπολογιστές με κατανάλωση ενέργειας 2,5 W ανά
χρήστη. Ο HP t100 Thin Client στερεάς
κατάστασης περιορίζει επίσης τη θερμότητα και το
θόρυβο του περιβάλλοντος έως και κατά 90% σε
σχέση με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα
υπολογιστών. Με τη λύση HP MultiSeat Computing
δεν χρειάζεται να έχετε καμία ανησυχία για την
επένδυσή σας σε IT και για το περιβάλλον.

Επιτραπέζιος υπολογιστής HP MultiSeat
ms6000

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft® Internet Explorer ή Firefox-HP Virtual Browser (δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση Academic)

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Core™2 Duo E7500 2,93 GHz, επεξεργαστής Intel® Core™2 Quad Q9500 2,83 GHz

Μνήµη

DDR3 SODIMM 2 GB ή DDR3 SODIMM 3 GB (η μνήμη γραφικών είναι κοινή με τη μνήμη συστήματος)

Γραφικά

Ενσωματωμένο Intel Graphics Media Accelerator 4500

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

12 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 θύρα σειριακής σύνδεσης, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 υποδοχή
ακουστικών; 2 από τις 12 θύρες USB 2.0 σε εσωτερικές υποδοχές στην πλακέτα συστήματος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση δικτύου Intel 82567LM Gigabit

Προσομοιώσεις

Έξοδος βίντεο τύπου VGA (DB-15)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

7,26 kg

Ισχύς

Ενεργό PFC απόδοσης 89%, 240 W

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Υποστήριξη έως 10 χρηστών με πρόσθετο υλικό. Ο υποστηριζόμενος αριθμός χρηστών και η απόδοση θα ποικίλλουν ανάλογα με το υλικό, τις εφαρμογές και το περιβάλλον. Πραγματοποιήστε δοκιμές στις εφαρμογές σας για να καταλήξετε στον κατάλληλο αριθμό
χρηστών ανά κεντρικό υπολογιστή.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Λεπτά ηχεία HP με
τροφοδοσία μέσω USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας,
αποτελώντας μια εξαιρετική λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες χρήστες.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Ποντίκι κύλισης PS/2 USB
HP με δυνατότητα
καθαρισμού

Το ποντίκι USB HP PS2 με δυνατότητα καθαρισμού είναι ένα ποντίκι USB σχεδιασμένο να
αποσυναρμολογείται σε περίπτωση που λερωθεί ή που κάποιο υγρό χυθεί επάνω του. Το ποντίκι μπορεί
να εμβαπτιστεί για καθαρισμό στους ακόλουθους διαλύτες: σαπούνι, υγρό πλύσης, ήπια καθαριστικά,
καθαριστικά γενικής χρήσης, λευκαντικό, απολυμαντικό, αντιβακτηριδιακά καθαριστικά και οινόπνευμα
ιατρικής χρήσης. Το ποντίκι USB HP PS2 με δυνατότητα καθαρισμού παρέχει προστασία από την εισροή
νερού και σκόνης σύμφωνα με τον κωδικό IP66 όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC (International Electro
Technical Commission) 60529-1 και τον κωδικό 4X όπως ορίζεται στο πρότυπο NEMA (National
Electrical Manufacturers Association) 250. Ο κωδικός IP66 όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC 60529
σημαίνει ότι το ποντίκι προστατεύεται από την εισροή νερού και σκόνης και ότι η εκτόξευση πίδακα
νερού υψηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν θα του προκαλέσει βλάβη. Ένα περίβλημα
NEMA 4X, όπως ορίζεται στο πρότυπο NEMA 250, προφυλάσσει από
Αριθμός προϊόντος: BM866AA

Πληκτρολόγιο USB HP PS2
που μπορεί να πλυθεί

Το πληκτρολόγιο USB HP PS2 που μπορεί να πλυθεί είναι κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου απαιτείται
πλύσιμο και καθαρισμός του πληκτρολογίου με τους εξής διαλύτες: σαπούνι, υγρό πλύσης, ήπια
καθαριστικά, καθαριστικά γενικής χρήσης, λευκαντικό, απολυμαντικό, αντιβακτηριδιακά καθαριστικά
και οινόπνευμα ιατρικής χρήσης. Το πληκτρολόγιο USB HP PS2 που μπορεί να πλυθεί παρέχει
προστασία από την εισροή νερού και σκόνης σύμφωνα με τον κωδικό IP66 όπως ορίζεται στο πρότυπο
IEC (International Electro Technical Commission) 60529-1 και τον κωδικό 4X όπως ορίζεται στο
πρότυπο NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 250. Ο κωδικός IP66 όπως ορίζεται
στο πρότυπο IEC 60529 σημαίνει ότι το πληκτρολόγιο προστατεύεται από την εισροή νερού και σκόνης
και ότι η εκτόξευση πίδακα νερού υψηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν θα του προκαλέσει
βλάβη. Ένα περίβλημα NEMA 4X, όπως ορίζεται στο πρότυπο NEMA 250, θα προφυλάσσει από τη
σκόνη, τη βροχή και τα ατυχήματα με νερό. Για περισσότερες πληρο
Αριθμός προϊόντος: VF097AA

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

Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA μεγιστοποιούν την απόδοση των επαγγελματικών υπολογιστών HP
παρέχοντας τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις σας για αυξημένο χώρο αποθήκευσης, με
μονάδες υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση.

Αριθμός προϊόντος: VU353AA

Κλειδαριά ασφαλείας για
καλώδιο HP Kensington
MicroSaver

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό σας
και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας την
απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

Επιτόπου απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα,
εκτός από εξωτερική οθόνη,
υποστήριξη υλικού, 5 έτη

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη,
εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7899E
2 Με κομψό σχήμα και συμπαγές μέγεθος, τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB έχουν σχεδιαστεί για εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια εργασίας και για βέλτιστη στερεοφωνική απόλαυση DVD, CD και ψηφιακού ήχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

