HP MultiSeat ms6000 desktop pc

Een nieuw paradigma in computerefficiency

Met deze innovatieve multi-seat computeroplossing van de
vertrouwde industrieleiders HP en Microsoft® verdubbelt u het aantal
computergebruikers zonder uw IT-budget te vergroten, werken
meerdere gebruikers in een vertrouwd Windows® besturingssysteem
op één gereserveerde pc en zorgt u voor maximale kostenbesparing,
efficiënt beheer en stroomverbruik.

Maximaliseer uw kostenbesparing
Besteed uw budget beter met multi-seat
computergebruik en benut de overcapaciteit van
één pc om tot 10 gebruikers te ondersteunen 1.
Het totale aantal fysieke pc's in uw netwerk daalt
en het implementeren, beheren, onderhouden en
upgraden van pc's wordt minder tijdrovend en
complex.
Eenvoudige IT-installatie, persoonlijke pc-gebruik
IT zal de snelle, eenvoudige implementatie van de
HP MultiSeat Computing oplossing waarderen. U
kunt zonder netwerkkennis gebruikers toevoegen
met eenvoudige plug-en-play USB-aansluitingen
zonder extra PCI- of videokaarten te installeren.
Gebruikers krijgen het vertrouwde Windows®
besturingssysteem en werken op een praktische
manier samen via individuele, aanpasbare
bureaubladen. Zowel de gebruikers als IT zullen
de hogere uptime en productiviteit van deze
geavanceerde oplossing om pc's te delen
waarderen.
Gelicentieerd en ondersteund door Microsoft®
De HP MultiSeat oplossing op basis van één
betrouwbare HP Compaq MultiSeat ms6000
desktop pc met het nieuwe Microsoft Windows®
MultiPoint™ Server 2010 biedt volledig
gelicentieerd en ondersteund Windows®
besturingssysteemgebruik voor maximaal 10
gebruikers 1, dat compatibel is met de nieuwste
OS, beveiligingspatches en updates. HP biedt
end-to-end support voor de complete oplossing,
van garantie tot technische ondersteuning.

Minder impact op het milieu
Multi-seat computergebruik helpt uw organisatie
tevens om milieudoelen te realiseren. Met een
stroomverbruik van 2,5 Watt per gebruiker is het
energieverbruik tot 80% lager dan met individuele
desktop pc's. De solid-state HP t100 Thin Clients
produceren tot 90 procent minder warmte en
geluid dan traditionele pc's. Met de HP MultiSeat
Computing oplossing kunt u tevreden zijn over uw
investering in IT en in het milieu.
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SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Browser

Microsoft® Internet Explorer of Firefox-HP Virtual Browser (niet inbegrepen bij Academic editie)

Processor

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

Geheugen

2 GB DDR3 SODIMM of 3 GB DDR3 SODIMM (het videogeheugen wordt gedeeld met het systeemgeheugen)

Video

Geïntegreerde Intel Graphics Media Accelerator 4500

Ondersteunde I/O en
randapparatuur

12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 serieel; 1 microfooningang; 1 hoofdtelefoon; 2 van de 12 USB
2.0-poorten op interne headers op systeemkaart

Interfacemogelijkheden

Intel 82567LM Gigabit netwerkinterface

Emulaties

VGA-type video-uitgang (DB-15)

Afmetingen (b x d x h)

33,7 x 37,8 x 10 cm

Gewicht

7,26 kg

Voeding

240-Watt 89% efficiënte actieve PFC

Garantie

3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

1 Tot 10 gebruikers worden ondersteund via aanvullende hardware. Het aantal ondersteunde gebruikers en de prestaties zijn afhankelijk van de hardware, applicatie(s) en omgeving. Test uw applicaties om het juiste aantal gebruikers per host-pc te bepalen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten
en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische
of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep in de Verenigde Staten en andere landen.

4AA1-8098NLE. Juni 2010

HP MultiSeat ms6000 desktop pc

Accessoires en services

HP thin USB-gevoede
luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit en vormen een
ideale stereo luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

HP USB PS/2 afwasbare
scrollmuis

De HP USB PS2 afwasbare muis is een USB-muis die uit elkaar genomen kan worden als hij vuil is of
als er op gemorst is. De muis kan worden ondergedompeld en gereinigd met de volgende middelen:
zeep, afwasmiddel, niet-schurende reinigingsmiddelen, universele reinigingsmiddelen, bleekmiddel,
disinfecterende of antibacteriële reinigingsmiddelen en ontsmettingsalcohol. De HP USB PS2
afwasbare muis is beschermd tegen binnendringend water en stof volgens code IP66 in IEC
(International Electro Technical Commission) standaard 60529-1 en code 4X in NEMA (National
Electrical Manufacturers Association) standaard 250. De code IP66 die is gedefinieerd in IEC
standaard 60529 betekent dat de muis beschermd is tegen binnendringend stof en dat waterstralen
onder hoge druk vanuit elke richting geen schadelijk effect hebben. Een NEMA 4X behuizing zoals
gedefinieerd in NEMA standaard 250 biedt bescherming tegen opwaaiend stof, regen, opspattend
water en gerichte waterstralen.
Bestelnr.: BM866AA

HP USB PS2 afwasbaar
toetsenbord

Het HP USB/PS2 afwasbare toetsenbord is ideaal voor omgevingen waar toetsenborden regelmatig
met een van de volgende oplosmiddelen moeten worden gereinigd en ondergedompeld. zeep,
afwasmiddel, niet-schurende reinigingsmiddelen, universele reinigingsmiddelen, bleekmiddel,
disinfecterende of antibacteriële reinigingsmiddelen en ontsmettingsalcohol. Het HP USB PS2
afwasbare toetsenbord is beschermd tegen binnendringend water en stof volgens code IP66 in IEC
(International Electro Technical Commission) standaard 60529-1 en code 4X in NEMA (National
Electrical Manufacturers Association) standaard 250. De code IP66 die is gedefinieerd in IEC
standaard 60529 betekent dat het toetsenbord beschermd is tegen binnendringend stof en dat
waterstralen onder hoge druk vanuit elke richting geen schadelijk effect hebben. Een NEMA 4X
behuizing zoals gedefinieerd in NEMA standaard 250 biedt bescherming tegen opwaaiend stof,
regen, opspattend water en gerichte waterstralen. Raadpleeg uw juridische afdelin
Bestelnr.: VF097AA

HP 1-TB SATA (NCQ/Smart
IV) 3-Gb/s vaste schijf

HP Serial ATA vaste schijven optimaliseren de prestaties van HP Business pc's met technologie die
voorziet in de groeiende opslagbehoeften en schijven met hoge capaciteit, superieure
betrouwbaarheid en prestaties.

Bestelnr.: VU353AA

HP Kensington MicroSaver
veiligheidskabelslot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens
aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

5 jaar on-site respons op de
volgende werkdag, excl.
externe monitor, HW
support

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de
volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7899E
2 De elegante, compacte HP Thin USB-gevoede luidsprekers zijn gemakkelijk op de desktop te plaatsen voor optimale stereoweergave bij het afspelen van dvd's, cd's en digitale audio.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

