HP MultiSeat ms6000 -pöytätietokone
Tehokkaan tietojenkäsittelyn uusi malli

Alan johtavat, luotettavat valmistajat, HP ja Microsoft®, tarjoavat
multiseat-ratkaisun, joka kaksinkertaistaa käyttäjäpaikat
kasvattamatta IT-budjettia. Ratkaisu tuo tutun
Windows®-käyttöjärjestelmän useiden käyttäjien ulottuville yhden
tietokoneen välityksellä. Näin kustannuksissa, hallintatoimenpiteissa
ja virrankulutuksessa säästetään.

Säästä kustannuksissa
Säästä kuluissa hyödyntämällä multiseat-ratkaisua,
jossa yhden tietokoneen ylimääräistä kapasiteettia
voidaan käyttää jopa kymmenen käyttäjän
tietojenkäsittelyyn 1. Näin käyttöympäristön
tietokoneiden kokonaismäärä vähenee, jolloin
myös tietokoneiden käyttöönotto, hallinta, huolto
ja päivitykset sujuvat nopeammin ja
mutkattomammin.

tarjoaa ratkaisulle kattavat tukipalvelut aina
takuusta tekniseen tukeen.

Vähennä ympäristövaikutuksia
Multiseat-ratkaisu voi auttaa organisaatiota myös
saavuttamaan ympäristötavoitteensa.
Energiankulutusta voidaan vähentää jopa 80
prosenttia verrattuna yksittäisiin pöytäkoneisiin,
joiden virrankulutus on 2,5 wattia käyttäjää kohti.
Puolijohdetekniikkaan perustuva HP t100 Thin
Mutkaton käyttöönotto, henkilökohtainen
Client vähentää myös ympäristöön leviävää
käyttökokemus
lämpöä ja melua jopa 90 prosenttia perinteisiin
HP MultiSeat Computing -ratkaisun nopea ja
tietojenkäsittely-ympäristöihin verrattuna. HP
helppo käyttöönotto on varmasti IT-henkilöstön
MultiSeat Computing -ratkaisu on niin
mieleen. Järjestelmään voi lisätä käyttäjäjiä
IT-järjestelmän kuin ympäristönkin kannalta
helposti USB-liitännöin. PCI-lisäväyliä, ylimääräisiä loistosijoitus.
näytönohjaimia tai verkkoasiantuntemusta ei
tarvita. Käyttäjien näkyville avautuu tuttu
Windows®-käyttöjärjestelmä, jossa yhteistyötä on
helppo tehdä ja jossa kukin käyttäjä voi myös
mukauttaa työpöytänsä. Käyttäjät ja IT-henkilöstö
pääsevät nauttimaan katkoksettomasta ja entistä
tuottavammasta työskentelystä tämän uusinta
huipputekniikkaa edustavan jakamisratkaisun
myötä.
Microsoftin® lisenssi ja tuki
Yhden luotettavan HP Compaq MultiSeat ms6000
-pöytäkoneen ja uuden Microsoft Windows®
MultiPoint™ 2010 -palvelimen sisältävä HP
MultiSeat -ratkaisu tarjoaa
Windows®-käyttöjärjestelmän täyden lisenssin ja
tuen jopa kymmenelle käyttäjälle 1.
Yhteensopivuus käyttöjärjestelmän kanssa,
tietoturvaa parantavat korjaustiedostot ja
päivitykset taataan. Tarjousta täydentämään HP
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TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Selain

Microsoft® Internet Explorer tai Firefox-HP Virtual Browser -versio (ei sisälly Academic-versioon)

Prosessori

Kaksiytiminen 2,93 GHz:n Intel® Core™2 E7500 -suoritin Neliytiminen 2,83 GHz:n Intel® Core™2 Quad Q9500 -suoritin

Muisti

2 Gt:n DDR3 SODIMM tai 3 Gt:n DDR3 SODIMM (näyttömuisti jaetaan järjestelmämuistin kanssa)

Näytönohjain

Sisäinen Intel Graphics Media Accelerator 4500 -näytönohjain

I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki

12 USB 2.0 -porttia, 2 PS/2 -porttia; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 sarjaportti; 1 mikrofonitulo; 1 kuulokeliitäntä; 2 12:sta USB
2.0 -portista sisäisinä liittiminä emolevyllä

Liitettävyys

Intel 82567LM -Gigabit-verkkoyhteys

Emuloinnit

VGA-tyyppinen videolähtö (DB-15)

Mitat (L x S x K)

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

Paino

7,26 kg

Virta

240 W:n 89 %:n hyötysuhteen aktiivinen PFC

Takuu

Kolmen vuoden nouto- ja palautuspalvelu (Tietyt rajoitukset ovat voimassa)

1 Lisälaitteisto tukee korkeintaan kymmentä käyttäjää. Suorituskyky ja tuettujen käyttäjien määrä vaihtelevat laitteiston, sovellusten ja ympäristön mukaan. Sopivan konekohtaisen käyttäjämäärän voi selvittää testaamalla sovellukset.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/thinclients
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Lisävarusteet ja palvelut

HP Thin USB-kaiuttimet

HP:n ohuet USB-kaiuttimet tuottavat rikkaan äänenlaadun ja ovat erinomainen kaiutinratkaisu
yrityskäyttäjille.

Tuotenumero: KK912AA

HP:n PS/2 USB-rullahiiri
(pestävä)

HP USB PS2 Washable Mouse -hiiren voi purkaa, kun se tulee likaiseksi tai jos sen päälle roiskuu
jotain. Hiiri voidaan upottaa seuraaviin puhdistusaineisiin: saippua, astianpesuaine, ei-hiovat
puhdistusaineet, yleispuhdistusaineet, valkaisuaine, desinfiointiaine, antibakteeriset puhdistusaineet ja
sprii. HP USB PS2 Washable Mouse on vesi- ja pölytiivis IEC (International Electro Technical
Commission) -standardin 60529-1 koodin IP66 ja NEMA (National Electrical Manufacturers
Association) -standardin 250 koodin 4X mukaisesti. IEC-standardissa 60529 määritetty koodi IP66
merkitsee sitä, että näppäimistö on pölytiivis eikä vahingoitu siihen mistään suunnasta kohdistetusta
korkeapaineisesta vesisuihkusta. NEMA-standardissa 250 määritetty NEMA 4X -ulkokuori suojaa
tuulen mukana lentävältä pölyltä, sateelta, roiskeilta ja vesisuihkuilta.
Tuotenumero: BM866AA

HP USB PS2 -näppäimistö,
pestävä

HP:n pestävä USB-/PS2-näppäimistö soveltuu ympäristöihin, jotka vaativat, että näppäimistö voidaan
upottaa ja puhdistaa seuraavilla liuottimilla: saippua, astianpesuaine, ei-hiovat puhdistusaineet,
yleispuhdistusaineet, valkaisuaine, desinfiointiaine, antibakteeriset puhdistusaineet ja sprii. HP:n
pestävä USB-/PS2-näppäimistö on vesi- ja pölytiivis IEC (International Electro Technical Commission)
-standardin 60529-1 koodin IP66 ja NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
-standardin 250 koodin 4X mukaisesti. IEC-standardissa 60529 määritetty koodi IP66 merkitsee sitä,
että näppäimistö on pölytiivis eikä vahingoitu siihen mistään suunnasta kohdistetusta
korkeapaineisesta vesisuihkusta. NEMA-standardissa 250 määritetty NEMA 4X -ulkokuori suojaa
tuulen mukana lentävältä pölyltä, sateelta, roiskeilta ja vesisuihkuilta. Jos haluat lisätietoja säätelyssä
käytetyistä standardeista, ota yhteyttä yrityksen oikeusosastoon.
Tuotenumero: VF097AA

HP 1 Tt:n SATA
(NCQ/Smart IV) 3,0 Gb/s
-kiintolevy

HP:n yritystietokoneiden ylivoimaisen luotettavat ja suorituskykyiset suuren kapasiteetin HP SATA
-kiintolevyasemat vastaavat yritysten lisääntyvään tallennustilan tarpeeseen.

Tuotenumero: VU353AA

HP Kensington MicroSaver
-kaapelilukko

Mielenrauhaa hetkessä. Tämä kätevä kaapelilukko kiinnitetään sekä laitteeseen että työtilan
kiinnityspisteeseen, joten laite pysyy varmasti paikallaan.

Tuotenumero: PC766A

5 vuotta, seuraavana
arkipäivänä
asennuspaikalla, sis.
ulkoinen näyttö, laitteistotuki

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa
tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7899E
2 Kompaktin kokonsa ansiosta HP:n ohuet USB-kaiuttimet sopivat hyvin työpöytäkäyttöön. Ne tuottavat erinomaisen stereoäänen DVD- ja CD-levyjä ja digitaalisia äänitiedostoja toistettaessa.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

