HP MultiSeat ms6000 asztali számítógép
A számítógépes hatékonyság új modellje

A megbízható, iparágvezető HP és Microsoft® innovatív, több
munkahelyes számítógépes megoldása lehetővé teszi a számítógépes
munkahelyek informatikai költségnövelés nélküli megduplázását és
egyetlen, különálló számítógépről biztosítja a Windows® operációs
rendszerben megszokott környezetet több felhasználó számára is, így
maximális költség-megtakarítást, felügyeleti és energiahatékonyságot
eredményez.

Maximális költségmegtakarítás
Egy nagy kapacitású számítógép akár 10
felhasználó számára is megbízható számítógépes
lehetőségeket biztosít, így költségkímélő, több
munkahelyes számítógépes megoldás hozható
létre 1. Ezáltal csökkenthető a munkahelyi
környezetben alkalmazott számítógépek
mennyisége és a számítógépek telepítése,
felügyelete, karbantartása és továbbfejlesztése is
gyorsabban és egyszerűbben valósítható meg.
Egyszerűbb informatikai telepítés, személyes
számítógépes élmény
A HP MultiSeat Computing megoldás gyors,
egyszerű bevezetése elnyeri az informatikusok
tetszését. A számítógépes munkahelyek egyszerű
"plug-and-play" USB-csatlakozással kialakíthatók,
további PCI- vagy videokártyák telepítésére vagy
hálózati szakértelemre nincs szükség. A
felhasználók számára a Windows® operációs
rendszerben megszokott környezet áll
rendelkezésre, egyszerű együttműködéssel és
egyéni, testre szabható Asztalokkal. E
szupermodern számítógép-megosztási megoldás a
felhasználók és az informatikai részleg számára
egyaránt előnyös, hosszabb üzemidőt és nagyobb
termelékenységet biztosít.
Microsoft® licencek és támogatás
Az új Microsoft Windows® MultiPoint™ Server
2010 operációs rendszerrel szállított, egyszerű,
megbízható HP Compaq MultiSeat ms6000
asztali számítógépet alkalmazó HP MultiSeat
megoldás teljes körű licenceléssel és támogatással
rendelkező Windows® operációs rendszert és a
legújabb operációs rendszerhez, biztonsági

javításokhoz és frissítésekhez teljes kompatibilitást
biztosít akár 10 felhasználó 1 számára. A HP a
megoldáshoz teljes körű támogatást biztosít, a
garanciától az egész ajánlatra kiterjedő műszaki
támogatásig.
Mérsékelhető környezetterhelés
A több munkahelyes számítástechnika
hozzájárulhat a vállalkozás környezetvédelmi
céljainak eléréséhez is. A felhasználónként 2,5
W-os fogyasztás révén, az egyéni asztali
számítógépekhez képest akár 80%-kal is
mérsékelhető az energiafelhasználás. A mozgó
alkatrészeket nem tartalmazó HP t100 vékony
kliens a hagyományos számítógépes
környezetekhez képest akár 90%-kal csökkenti a
környezeti hő- és zajterhelést. A HP MultiSeat
Computing az informatikai beruházás megtérülése
és a környezetvédelem szempontjából egyaránt
kitűnő megoldás.
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SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Böngésző

Microsoft® Internet Explorer vagy Firefox-HP virtuális böngésző (az Oktatási változatnak nem tartozéka)

Processzor

2,93 GHz-es Intel® Core™2 Duo E7500 processzor; 2,83 GHz-es négymagos Intel® Core™2 Q9500 processzor

Memória

2 GB DDR3 SODIMM vagy 3 GB DDR3 SODIMM (a grafikus memória a rendszermemóriával osztozik)

Megjelenítőeszköz

Beépített Intel Graphics Media Accelerator 4500

Bemeneti/kimeneti eszközök és
perifériák támogatása

12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 soros; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató-csatlakozó; A 12 USB 2.0
port közül 2 az alaplapi belső kivezetéseken

Csatlakoztatás

Intel 82567LM gigabites hálózati csatlakozó

Emulációk

VGA-típusú videokimenet (DB-15)

Méretek (sz x h x m)

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

Súly

7,26 kg

Áramellátás

240 W-os, 89%-os hatásfokú aktív PFC

Garancia

3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

1 Akár 10 felhasználó is támogatható, kiegészítő hardverrel. A támogatható felhasználók száma és a teljesítmény a hardvertől, az alkalmazás(ok)tól és a környezettől függően változik. Tesztelje alkalmazásait, hogy meghatározza a gazdaszámítógépenként
támogatható felhasználók számát.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezések a Microsoft cégcsoport védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP vékony,
USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást nyújtanak, ez kitűnő
hangszóró-megoldást jelent az üzleti felhasználók számára.

Termékszám: KK912AA

HP PS/2 mosható görgős
USB-egér

A HP USB PS2 mosható egér egy USB-alapú egér, amely kialakítása révén szennyeződés vagy egyéb
anyag ráfreccsenése esetén szétszerelhető. Tisztítás céljából az egér a következő oldószerekbe
meríthető: szappan, mosogatószer, karcmentes tisztítószerek, általános tisztítószerek, fehérítők,
fertőtlenítők, antibakteriális tisztítószerek és gyógyászati alkohol. A HP USB PS2 mosható egérbe az
IEC (International Electro Technical Commission) 60529-1 szabványában meghatározott IP66
leírásnak, valamint a NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 250. szabványában
meghatározott 4X leírásnak megfelelően nem jut be a por és a víz. Az IEC 60529 szabványban
meghatározott IP66 leírás azt jelenti, hogy az egérbe nem jut be a por, és a bármilyen irányból
érkező, nagy nyomású vízsugarak nem tesznek kárt benne. A NEMA 250. szabványában
meghatározott NEMA 4X burkolat szél által hordott por, eső, fröccsenő víz és irányított vízsugár elleni
védelmet nyújt.
Termékszám: BM866AA

HP lemosható PS2
USB-billentyűzet

A HP USB PS2 mosható billentyűzet kiváló a billentyűzet bő folyadékkal és a következő oldószerekkel
történő lemosását és tisztítását igénylő környezetek számára: szappan, mosogatószer, karcmentes
tisztítószerek, általános célú tisztítószerek, fehérítők, fertőtlenítők, antibakteriális tisztítószerek és
sebészeti alkohol. A HP USB PS2 mosható billentyűzet az IEC (International Electro Technical
Commission) 60529-1 szabványában meghatározott IP66 leírásnak, valamint a NEMA (National
Electrical Manufacturers Association) 250. szabványában meghatározott 4X leírásnak megfelelő
védelmet nyújt víz- és porbehatolás ellen. Az IEC 60529 szabványban meghatározott IP66 leírás azt
jelenti, hogy a billentyűzet por behatolása ellen védett, és a bármilyen irányból érkező, nagy
nyomású vízsugarak nem tesznek kárt benne. A NEMA 250. szabványában meghatározott NEMA 4X
burkolat szél által hordott por, eső, fröccsenő víz és irányított vízsugár elleni védelmet nyújt. A
szabályozási szabványokkal kapcsolatban
Termékszám: VF097AA

HP 1 TB SATA (NCQ/Smart
IV) 3,0 Gb/s
merevlemez-meghajtó

A HP soros ATA merevlemezek a növekvő tárigényeket kielégítő, különlegesen megbízható és nagy
teljesítményű, nagy kapacitású meghajtó-technológiákat biztosítanak a HP üzleti számítógépek
számára.

Termékszám: VU353AA

HP Kensington MicroSaver
biztonsági kábelzár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik,
amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott
maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

5 év következő munkanapi
helyszíni, kiv. külső monitor,
hardvertámogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni
javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7899E
2 A HP karcsú és kicsi, vékony, USB-áramellátású hangszóróit egyszerű asztali elhelyezésre és a DVD-k, CD-k és digitális zenék optimális sztereóhangzásához tervezték.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

