HP t5550 Thin Client

Helppo asennus, älykäs suunnittelu

Yksinkertainen ja suojattu päätelaite, jonka suunnittelussa on käytetty
vakiintuneita ratkaisuja ja joka on helppo ottaa käyttöön ja hallita.

PC-tason suorituskyky ja sisäänrakennettu
energiatehokkuus
HP t5550 Thin Client takaa erinomaisen
työpöytäkokemuksen. Lisäominaisuuksiensa ansiosta
se on helppo ja tehokas ottaa käyttöön ja käyttää. HP
t5550 soveltuu erinomaisesti
asiakasvirtualisointiympäristöihin, joissa käytetään
perinteisiä portteja, Citrix ICA:ta,
etätyöpöytäprotokollaa (RDP), pääte-emulointia,
Windows Media Playeria, Microsoft Office
-katseluohjelmia ja perusverkkoselaimia. Valmiiksi
asennetussa Windows CE 6.0 -käyttöjärjestelmässä
voit käyttää katseluohjelmia Microsoft Office 2003
-ohjelmia varten – Word, Excel ja PowerPoint –
käynnistysvalikon pikakuvakkeiden kautta. Järjestelmä
vastaa suorituskyvyltään perinteisiä PC-koneita ja
toistaa multimediaa, mutta kuluttaa vähemmän
sähköä. ENERGY STAR® -hyväksytyt kokoonpanot
auttavat alentamaan sähkönkulutusta.
Ympäristöystävällisesti suunniteltu HP t5550 on
EPEAT®-rekisteröity ja vapaa BFR/PVC-aineista 1.
Näin se tukee yrityksesi ympäristöhankkeita. HP t5550
-työasemassa yhdistyvät älykäs suunnittelu ja
sisäänrakennettu tehokkuus.
Tuottavuutta ja joustavuutta, jotka laajentuvat kun
tarvitaan
Voit käyttää uusinta näyttötekniikkaa natiivin kahden
digitaalinäytön tuen avulla tai analoginäyttöä mukana
tulevan DVI-I–VGA-sovittimen kautta.
Vakiokokoonpanoihin kuuluvat 6 USB 2.0 -porttia
(kaksi suojatussa USB-lokerossa), sarjaportti,
rinnakkaisportti ja paikka virtajohdolle. HP t5550 on
myös helppo kiinnittää näytön taakse tai seinään HP
QuickRelease -ratkaisun avulla 2. Näin se sopii
ahtaampaankin paikkaan. HP Thin Client -työasemat
mahdollistavat tärkeiden tietojen ja sovellusten
säilyttämisen suojassa keskitetyllä palvelimella sekä

käyttöoikeuksien hallinnan käyttäjien ja
järjestelmänvalvojan kirjautumisten kautta tai
suojaamalla päätteet älykorteilla. Voit myös käyttää
HP t5550 -työaseman kanssa alan johtavia yhteyden
välittäjiä, joiden avulla monenlaiset virtuaaliset
työpöytäratkaisut ovat käytettävissä helposti ja
nopeasti. HP Thin Client -työasemien
solid-state-tekniikka ja vakioarkkitehtuuri takaavat
luotettavuuden vuosien ajaksi.
Integroitua ratkaisua on helppo hallita
Saat käyttöösi laajimman valikoiman
asiakasvirtualisointitekniikoita, joiden avulla voit
helposti luoda yhteydet etäsovelluksiin ja -työpöytiin
(mm. Microsoftin, Citrixin ja VMwaren uusimpiin
ratkaisuihin) HP Easy Tools -työkaluja käyttäen. Nämä
ohjatut toiminnot opastavat järjestelmänvalvojia
järjestelmän asentamisessa ja määrittämisessä ja
antavat yksinkertaisia ja tehokkaita
käyttöönottovaihtoehtoja. Kun työpöydälläsi on HP
t5550 Thin Client, voit HP:n hyväksi havaitun
työpöytä–tietokeskus-laitteiston, -ohjelmiston ja
-palveluiden valikoiman avulla luoda suppean
tietojenkäsittelyratkaisun, joka parantaa IT- ja
käyttökokemuksia. HP:n Thin Clientien tukena on HP:n
maailmanlaajuinen palvelu- ja tukiverkosto, johon
kuuluu 50 000 tietojenkäsittelyalan ammattilaista yli
100 maassa. Voit myös valita laajasta HP Care Pack
-palveluvalikoimasta suojauksen, joka on laajempi kuin
normaalit takuut 3.

HP t5550 Thin Client

TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Windows® Embedded CE 6.0

Selain

Microsoft® IE 6.0 Windows CE:lle

Prosessori

VIA Nano U3500 -suoritin (1.0 GHz)

Näytönohjain

Integroitu VIA Chromotion HD 2.0

I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki

6 USB 2.0 -porttia; 1 DVI-D; 1 kuulokeliitäntä; 1 mikrofonitulo; 1 sarjaportti; 1 rinnakkaisportti; 1 x RJ-45; 2 x PS/2; 1 x DVI-I (DVI–VGA-sovitin mukana);
Kaksi kuudesta USB 2.0 -portista on suojatussa kotelossa

Liitettävyys

10/100/1000 Ethernet

Emuloinnit

Kahden näytön tuki

Ohjelmisto

Citrix ICA 10.x; Microsoft RDP 6.0; Microsoft Windows Media Player 9.0 Windows CE:tä varten; katseluohjelmat Microsoft Office 2003 -ohjelmia varten
(Excel, Powerpoint, Word); HP Device Manager 4.0 -agentti; HP Easy Tools; HP ThinConnect Connection Manager; HP Client Automation; TeemTalk Terminal
Emulation Suite; VNC etäohjausta varten; JetCET Print Professional; Thinprint .print -TCP-asiakas; Txtpad, Altiris Deployment Solution -agentti (käyttöoikeus
ostettava)

Mitat (L x S x K)

5,84 x 21,59 x 20,95 cm

Paino

Peruspaino 1,36 kg

Virta

Maailmanl. autom. jännitteen tunnistus, 65 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Ympäristö

ENERGY STAR® -hyväksytty ja EPEAT®-rekisteröity

Takuu

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

1 HP t5550-, HP t5565- ja HP t5570 -työasemissa ei ole bromattuja palonestoaineita (BFR) eikä polyvinyylikloridia (PVC)

ne ovat BFR/PVC-vapaita siten kuin se on määritelty iNEMIn matalahalogeenista elektroniikkaa (BFR/CFR/PVC-vapaa) koskevassa lauselmassa. Muoviosat sisältävät alle 1 000 ppm (0,1 prosenttia) bromia (jos bromi on peräisin BFR-aineista) ja alle 1 000 ppm
(0,1 prosenttia) klooria (jos kloori on peräisin CFR- tai PVC-aineista tai PVC-kopolymeereistä). Kaikki piirilevyjen ja kiinnitysalustojen laminaatit sisältävät bromia/klooria alle 1 500 ppm (0,15 prosenttia), josta on klooria enintään 900 ppm (0,09 prosenttia) ja
bromia enintään 900 ppm (0,09 prosenttia). Oston jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vapaita BFR/PVC-aineista. Virtalähde, virtajohdot, näppäimistö, hiiri ja DVI–VGA-sovitin eivät ole vapaita BFR/PVC-aineista.

2 Valinnaiset lisävarusteet

hankittava erikseen. 3 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnista riippuen. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse
oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille,
yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin
tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu Work Center
Stand -jalusta

Kiinnitä HP:n 17-, 19- tai 22-tuumainen LCD-näyttö ja HP Compaq dc7800 Ultra-slim -pöytätietokone
tai HP Thin Client yhteen ja samaan jalustaan[1] niin saat käyttöösi juuri tarvitsemasi tietokonepaketin.
IWC-jalustat GN783AA ja GN783AT sisältävät nyt 8000-sarjan takapaneelin kannen, joten sitä ei
tarvitse tilata erikseen.

Tuotenumero: GN783AA

HP:n
USB-älykorttinäppäimistö

Innovatiivinen täysikokoinen näppäimistö, jonka Smartcard-tekniikka estää valtuuttamaton pääsyn
pöytätietokoneeseesi ja yritysverkkoihisi.

Tuotenumero: ED707AA

HP Kensington MicroSaver
-kaapelilukko

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

Tuotenumero: PC766A

3 vuoden vaihtopalvelu
seuraavana arkipäivänä

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida
ratkaista etävianmäärityksellä

Tuotenumero: U4847E
4 Yksiköt myydään erikseen.

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

