Stolný počítač HP MultiSeat ms6000
Nový vzor vo výpočtovej efektivite

Toto novátorské viacnásobné počítačové riešenie od overených lídrov
na trhu HP a Microsoft® vám umožní zdvojnásobiť počítačové
sedenia bez zvýšenia vášho rozpočtu na IT pri poskytovaní
intuitívneho operačného systému Windows® pre viacerých
používateľov z jedného samostatného PC pre maximálne šetrenie
nákladov, správu a energetickú efektivitu.

Maximalizuj šetrenie nákladov
Rozšírte váš rozpočet s viacnásobnou prácou s
počítačom vďaka nadmernej sile jedného
počítača, ktorý poskytuje spoľahlivý zážitok s
počítačom až pre 10 používateľov 1. Tým sa
znižuje celkový počet fyzických počítačov vo
vašom prostredí, čím sa tiež znižuje čas a
komplikovanosť rozmiestnenia PC, správy, údržby
a vylepšenia.
Zjednodušené nastavenie IT, zážitok z osobného
počítača
IT ocení rýchle, jednoduché rozmiestnenie riešenia
HP MultiSeat Computing. Pridajte sedenia
pomocou jednoduchej konektivity plug-and-play
USB, bez pridania PCI alebo inštalácie video
kariet alebo potrebného vytvárania siete.
Používatelia získajú intuitívny operačný systém
Windows® s jednoduchou spoluprácou vrátane
samostatných, upraviteľných pracovných plôch.
Používatelia a IT odborníci si môžu vychutnať dlhší
čas prevádzky a vyššiu produktivitu špičkového
riešenia pre zdieľanie PC.
Licencia a podpora Microsoft®
Poháňané jedným, spoľahlivým počítačom HP
Compaq MultiSeat ms6000 s novým Microsoft
Windows® MultiPoint™ Server 2010, Riešenie HP
MultiSeat Solution poskytuje úplne licencovaný a
podporovaný operačný systém Windows® pre až
10 používateľov 1 pre úplnú kompatibilitu s
najnovším OS, bezpečnostnými záplatami a
aktualizáciami. HP poskytuje podporu koncového
riešenia, od záruky až po technickú podporu pri
úplnej ponuke.

Znížte dopad na životné prostredie
Viacnásobná práca s počítačom tiež pomáha
spĺňať environmentálne ciele. Znížte spotrebu
energie až o 80 oproti samostatným počítačom so
spotrebou energie iba 2,5 W na používateľa.
Pevný tenký klient HP t100 tiež znižuje teplo a
hluk v prostredí až o 90 percent oproti tradičným
PC prostrediam. S riešením HP MultiSeat
Computing sa môžete cítiť výborne vďaka
investíciám do IT a prostrediu.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Prehľadávač

Microsoft® Internet Explorer alebo Firefox-HP Virtual Browser (nie je súčasťou edície Academic)

Procesor

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

Pamäť

2 GB DDR3 SODIMM alebo 3 GB DDR3 SODIMM (grafická pamäť je zdieľaná so systémovou pamäťou)

Video

Integrovaný Intel Graphics Media Accelerator 4500

I/O a periferálna podpora

12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 sériový; 1 vstup pre mikrofón; 1 slúchadlá; 2 z 12 USB 2.0 portov
na internom konektore na systémovej doske

Konektivita

Integrovaná gigabitová sieťová karta Intel 82567LM

Emulácie

Video výstup typu VGA (DB-15)

Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

7,26 kg

Zdroj

240 W 89% efektivita aktívneho PFC

Záruka

3-ročný servis zahŕňajúci vyzdvihnutie a vrátenie (Na službu sa vzťahujú obmedzenia)

1 Je podporovaných až 10 používateľov s prídavným hardvérom. Počet podporovaných používateľov a výkon sa môže líšiť hardvérom, aplikáciou(aplikáciami) a prostredím. Otestujte svoje aplikácie pre určenie primeraný počet používateľov na hostiteľské PC.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/thinclients
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
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Microsoft a Windows sú obchodné značky skupiny spoločností Microsoft v USA a ďalších krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk, ktorý ponúka
vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

Umývateľná myš s kolieskom
HP USB PS/2

Umývateľná myš HP USB PS2 je myš pre port USB, ktorá je navrhnutá tak, aby sa dala rozložiť
(rozobrať), keď je znečistená alebo dokonca, ak sa na ňu niečo vylialo. Myš môžete pri čistení
ponoriť do vody s nasledujúcimi rozpúšťadlami: mydlo, prostriedok na umývanie riadu, neabrazívne
čistiace prostriedky, prostriedky na všeobecné účely, odfarbovače, dezinfekčné prostriedky,
antibakteriálne čističe a čistý lieh. Umývateľná myš HP USB PS2 poskytuje ochranu pred prístupom
vody a prachu do kódu IP66 definovanom v IEC (medzinárodná elektrotechnická komisia) štandard
60529-1 a kódu 4X, ktorý je definovaný v NEMA (národná asociácia elektrotechnických výrobcov)
štandard 250. Kód IP66 definovaný v IEC štandard 60529 znamená, že myš je chránená proti
prístupu prachu a že vysoký tlak vody prichádzajúci z akéhokoľvek smeru nebudú mať žiadne
škodlivé následky. A NEMA príloha 4X je definovaná v NEMA ako štandard 250 bude poskytovať
ochranu proti naviatemu prachu, dažďu, striekajúcej vode a vode smeru
Číslo produktu: BM866AA

Umývateľná klávesnica HP
USB PS2

Umývateľná klávesnica HP USB PS2 sa výborne hodí do prostredia, v ktorom je potrebné ponoriť
klávesnicu a umývať ju pomocou čistiacich prostriedkov: mydlo, prostriedok na umývanie riadu,
neabrazívne čistiace prostriedky, prostriedky na všeobecné účely, odfarbovače, dezinfekčné
prostriedky, antibakteriálne čističe a čistý lieh. Umývateľná klávesnica HP USB PS2 poskytuje ochranu
pred prístupom vody a prachu do kódu IP66 definovanom v IEC (medzinárodná elektrotechnická
komisia) štandard 60529-1 a kódu 4X, ktorý je definovaný v NEMA (národná asociácia
elektrotechnických výrobcov) štandard 250. Kód IP66 definovaný v IEC štandard 60529 znamená, že
klávesnica je chránená proti prístupu prachu a že vysoký tlak vody prichádzajúci z akéhokoľvek
smeru nebudú mať žiadne škodlivé následky. A NEMA príloha 4X je definovaná v NEMA ako
štandard 250 bude poskytovať ochranu proti naviatemu prachu, dažďu, striekajúcej vode a vode
smerujúcej z hadice. Pre ďalšie informácie o regulačných štandardoch kontakt
Číslo produktu: VF097AA

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

Pevné disky HP Serial ATA maximalizujú výkon pracovných staníc HP poskytovaním technológií, ktoré
splnia vaše narastajúce požiadavky na ukladanie dát s veľkokapacitnými jednotkami, ktoré poskytujú
perfektnú spoľahlivosť a výkon.

Číslo produktu: VU353AA

Bezpečnostný káblový
zámok HP Kensington
MicroSaver

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím káblom sa pripája
k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom priestore, čím zabezpečuje, že váš
hardvér zostane presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A

5 rokov, na mieste v ďalší
pracovný deň, okrem
externého monitora,
hardvérová podpora

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na
nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.

Číslo produktu: U7899E
2 Reproduktory napájané z HP Thin USB sú svojimi úhľadnými tvarmi a úspornými rozmermi určené pre pohodlné umiestnenie na povrchu stola a poskytujú zážitok z počúvania optimálneho stereo DVD, CD a digitálneho zvuku.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

