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Nova paradigma v učinkovitosti računalništva

Ta inovativna večsedežna računalniška rešitev zaupanja vrednih
vodilnih družb v industriji, HP in Microsoft®, vam omogoča
podvojevanje števila sedežev za računalnike, ne da bi morali povečati
proračun za IT, pri tem pa več uporabnikom ponuja znano izkušnjo
operacijskega sistema Windows® z enega samega, namenskega
računalnika za največje prihranke stroškov, upravljanje in učinkovitost
porabe energije.

Povečajte svoje prihranke
Povečajte svoj proračun z večsedežnim
računalništvom tako, da prenesete odvečno
zmogljivost enega računalnika in tako zagotovite
zanesljivo računalniško izkušnjo do 10
uporabnikom 1. Tako boste v svojem okolju
zmanjšali skupno število fizičnih računalnikov, s
čimer boste skrajšali tudi čas ter poenostavili
razvijanje, upravljanje, vzdrževanje in
posodobitve računalnikov.
Poenostavljena nastavitev IT, osebne računalniške
izkušnje
Oddelek IT bo vesel hitrega, preprostega
razvijanja računalniške rešitve HP MultiSeat.
Dodajte sedeže z enostavno povezljivostjo USB
»plug-and-play«, pri čemer vam ni treba
nameščati dodatnih kartic PCI ali video kartic,
prav tako pa ne potrebujete strokovnega znanja o
omrežjih. Uporabniki bodo prejeli znano izkušnjo
operacijskega sistema Windows® s preprostim
sodelovanjem, vključno s posameznimi namizji, ki
jih lahko prilagodite. Uporabniki in ljudje z
oddelka IT bodo uživali v daljšem času delovanja
in večji produktivnosti te vrhunske rešitve za
skupno rabo računalnikov.

Licenca in podpora Microsoft®
Rešitev HP MultiSeat s pomočjo enega samega,
zanesljivega namiznega računalnika HP Compaq
MultiSeat ms6000 z novo opremo Microsoft
Windows® MultiPoint™ Server 2010 omogoča
popolnoma licencirano in podprto izkušnjo
operacijskega sistema Windows® za največ 10
let 1, tako da bo zagotovljena popolna
združljivost z najnovejšim OS, varnostnimi paketi
in posodobitvami. HP zagotavlja celovito podporo
za rešitve, od garancije do tehnične podpore v
celotni ponudbi.
Zmanjšajte svoj učinek na okolje
Večsedežno računalništvo lahko pomaga tudi
vašemu podjetju pri doseganju okoljskih ciljev.
Zmanjšajte porabo energije do 80-odstotno prek
posameznih namizij s porabo energije 2,5 vata
na uporabnika. Lahki odjemalec v trdnem stanju
HP t100 v tradicionalnih računalniških okoljih
zmanjšuje tudi oddajanje toplote in hrupa za
največ 90 odstotkov. Z računalniško rešitvijo HP
MultiSeat imate lahko dobre občutke glede svoje
naložbe v IT in okolje.
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TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Microsoft® MultiPoint Server 2010
FreeDOS

Brskalnik

Microsoft® Internet Explorer ali Firefox-HP Virtual Browser (ni priložen izdaji Academic)

Procesor

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

Pomnilnik

2 GB DDR3 SODIMM ali 3GB DDR3 SODIMM (grafični pomnilnik se uporablja skupaj s sistemskim)

Video

Vgrajena grafična kartica Intel Graphics Media Accelerator 4500

Podpora za V/I enote in dodatno
opremo

12 USB 2.0; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 vrata DisplayPort; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 zaporedna vrata; 1 vhod za mikrofon; 1 vhod za slušalke; 2
od 12 vrat USB 2.0 na notranjih glavah sistemske plošče

Povezovanje

Vgrajeni gigabitni omrežni vmesnik Intel 82567LM

Emuliranje

Video izhod vrste VGA (DB-15)

Velikost (Š x G x V)

33,7 x 37,8 x 10 cm

Teža

7,26 kg

Napajanje

240 vatni 89-odstotni aktivni PFC

Garancija

3-letna storitev prevzema in vračilo (veljajo določene omejitve)

1 Z dodatno strojno opremo je omogočena podpora do 10 uporabnikov. Število podprtih uporabnikov in delovanje bo različno glede na strojno opremo, aplikacije in okolje. Preizkusite svoje aplikacije, da določite ustrezno številko uporabnikov na gostiteljski
računalnik.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/thinclients
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garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine podjetij v ZDA in drugih državah.
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Pripomočki in storitve

Tanki zvočniki HP z
napajanjem prek USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten zvok, zato so
odlična stereo rešitev za poslovne uporabnike.

Številka izdelka: KK912AA

HP-jeva miška USB z dvema
gumboma PS/2 in drsnim
kolescem

Miška HP USB PS2, ki jo lahko operete, je miška na podlagi povezave USB, ki je zasnovana tako, da
jo lahko razstavite, ko se umaže ali če nanjo kaj polijete. Miško lahko očistite z naslednjimi raztopili:
milo, čistilna tekočina, čistila, ki ne razjedajo, splošna čistila, belilo, razkužilo, protibakterijska čistila
in kirurška tekočina. Miška HP USB PS2, ki jo lahko operete, omogoča zaščito pred vstopom vode in
prahu v skladu s kodo IP66, določeno v standardu 60529-1 komisije IEC (Mednarodna
elektrotehniška komisija) in kodo 4X, definirano v standardu 250 združenja NEMA (Državno
združenje proizvajalcev električne opreme). Koda IP66, določena v standardu IEC 60529, pomeni,
da je miška zaščitena pred vstopom prahu in da curki vode pod velikim pritiskom nimajo škodljivih
učinkov. Ohišje NEMA 4X, kot je določeno v standardu NEMA 250 omogoča zaščito pred
napihanim prahom, dežjem, curki vode in vodo iz cevi.
Številka izdelka: BM866AA

Tipkovnica HP USB PS2, ki
jo lahko operete

Tipkovnica HP USBPS2, ki jo lahko operete, je primerna za okolja, kjer je potrebno, da tipkovnico
potopite in čistite z naslednjimi raztopili: milo, čistilna tekočina, čistila, ki ne razjedajo, splošna
čistila, belilo, razkužilo, protibakterijska čistila in kirurška tekočina. Tipkovnica HP USB PS2, ki jo
lahko operete, omogoča zaščito pred vstopom vode in prahu v skladu s kodo IP66, določeno v
standardu 60529-1 komisije IEC (Mednarodna elektrotehniška komisija) in kodo 4X, definirano v
standardu 250 združenja NEMA (Državno združenje proizvajalcev električne opreme). Koda IP66,
določena v standardu IEC 60529, pomeni, da je tipkovnica zaščitena pred vstopom prahu in da curki
vode pod velikim pritiskom nimajo škodljivih učinkov. Ohišje NEMA 4X, kot je določeno v standardu
NEMA 250 omogoča zaščito pred napihanim prahom, dežjem, curki vode in vodo iz cevi. Za
dodatne informacije o upravnih standardih se obrnite na svoj pravni oddelek.
Številka izdelka: VF097AA

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

Trdi diski HP Serial ATA izboljšujejo delovanje poslovnih računalnikov HP tako, da s pogoni velike
zmogljivosti, ki ponujajo vrhunsko zanesljivost in delovanje, omogočajo tehnologije, s katerimi
izpolnite svoje naraščajoče zahteve po pomnilniku.

Številka izdelka: VU353AA

Varnostna ključavnica za
kable HP Kensington
MicroSaver

Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se pritrdi na strojno opremo in
je nato varno pritrjen na nepremično točko v delovnem okolju, kar zagotavlja, da strojna oprema
ostane tam, kjer mora biti.

Številka izdelka: PC766A

5-letna podpora za strojno
opremo na mestu naslednji
delavnik, razen za zunanji
monitor

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo
opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7899E
2 Zaradi elegantne in kompaktne oblike lahko HP-jeve zvočnike Thin USB namestite na katero koli delovno površino in uživate v optimalnem stereo zvoku DVD-jev, CD-jev in digitalnih zvočnih zapisov.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

