HP t5565 Thin Client

Εύκολη εγκατάσταση, απλή διαχείριση

Σχεδίαση με την τελευταία τεχνολογία και βοηθητικά προγράμματα με
οδηγούς για μια απλή και ασφαλή συσκευή πρόσβασης που μπορείτε
να αναπτύξετε και να διαχειριστείτε εύκολα.

Υποστήριξη για το περιβάλλον σας
Το HP t5565 Thin Client με λειτουργικό σύστημα HP
ThinPro είναι μια συσκευή πρόσβασης που καλύπτει τα
πάντα και έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις που παρέχουν
εύκολη πρόσβαση σε περιβάλλοντα Windows ή Citrix,
τα πιο κοινά οικοσυστήματα VDI, mainframes,
διακομιστές μεσαίας κατηγορίας και κεντρικούς
υπολογιστές UNIX/Linux. Το HP ThinPro παρέχει ένα
περιβάλλον εργασίας ενιαίας κονσόλας με πρόσβαση
σε όλα τα σημεία επαφής χρήστη και διαχειριστή μέσω
κεντρικού πίνακα. Το t5565 περιλαμβάνει υποστήριξη
δύο οθονών, θύρες παλαιότερου τύπου, μια ασφαλή
υποδοχή USB, υποστήριξη Gigabit Ethernet και μια
σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης από
υπολογιστή πελάτη ή βάσει διακομιστή για απλοποίηση
της ανάπτυξης και της συντήρησης.
Γρήγορη εγκατάσταση, απλή διαχείριση
Ο οδηγός εγκατάστασης HP EasyTools διευκολύνει την
εγκατάσταση του thin client απλοποιώντας τις
εφαρμογές διαμόρφωσης και διαχείρισης σε οθόνες
που μπορείτε να ακολουθήσετε εύκολα και σας
βοηθούν να επιλέξετε τις σωστές διαμορφώσεις για το
περιβάλλον σας. Η διαχείριση απλοποιείται ακόμα
περισσότερο με το περιβάλλον εργασίας ενιαίας
κονσόλας HP ThinPro που παρέχει ορατότητα σε όλα τα
διαχειριστικά σημεία επαφής, συμπεριλαμβανομένων
των συνδέσεων χρήστη και διαχειριστή. Η διαχείριση
των thin client της HP είναι απλή και γίνεται
απομακρυσμένα μέσω δικτύου, επιτρέποντας στους
διαχειριστές να αποτυπώσουν ένα προφίλ
διαμόρφωσης ή μια πλήρη εικόνα από οποιοδήποτε HP
t5565 και να το αποθηκεύσουν σε κλειδί USB ή σε
αποθηκευτικό χώρο HP ezUpdate. Το HP ezUpdate
προσφέρει αυτόματες ενημερώσεις εικόνας, πρόσθετα
χαμηλού εύρους ζώνης και αλλαγές διαμόρφωσης σε
όμοιες συσκευές. Το HP Device Manager απλοποιεί
την ορατότητα και τη διαχείριση για μικρές και μεγάλες

αναπτύξεις που είναι διασκορπισμένες στα πιο
περίπλοκα δίκτυα.
Απόδοση υπολογιστή, ενσωματωμένη εξοικονόμηση
ενέργειας
Θα απολαύσετε την παραδοσιακή απόδοση υπολογιστή
και αναπαραγωγή πολυμέσων με μικρότερη
κατανάλωση ενέργειας. Οι διαμορφώσεις με
πιστοποίηση ENERGY STAR® βοηθούν στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας. Συνδεθείτε με την πιο
πρόσφατη τεχνολογία οθόνης με εγγενή υποστήριξη
δύο ψηφιακών οθονών ή συνδεθείτε με αναλογική
οθόνη χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα
DVI-I σε VGA. Οι τυπικές διαμορφώσεις
περιλαμβάνουν 6 θύρες USB 2.0 (οι δύο βρίσκονται
σε ασφαλή υποδοχή USB), μια σειριακή θύρα, μια
παράλληλη θύρα και μια υποδοχή φύλαξης του
καλωδίου τροφοδοσίας. Το HP t5550 διαθέτει
πιστοποίηση ENERGY STAR® και δεν περιέχει
BFR/PVC 1 υποστηρίζοντας έτσι τις περιβαλλοντικές
σας πρωτοβουλίες. Το HP t5565 συνδυάζει έξυπνη
σχεδίαση με ενσωματωμένη αποδοτικότητα.
Εκτεταμένη υποστήριξη
Με το HP t5565 Thin Client στο γραφείο σας, η
δοκιμασμένη σειρά υλικού από επιτραπέζιους
υπολογιστές έως κέντρα δεδομένων, το λογισμικό και
οι υπηρεσίες ΗΡ θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε
μια λύση χρήσης υπολογιστή thin που βελτιώνει την
εμπειρία IT και χρήσης. Τα thin client της HP
συνοδεύονται από εξυπηρέτηση και υποστήριξη HP
παγκοσμίως. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια
σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για να επεκτείνετε την
προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις 2.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

HP ThinPro

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Γραφικά

Ενσωματωμένο VIA Chromotion HD 2.0

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

6 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 DVI-I (περιλαμβάνεται
προσαρμογέας DVI σε VGA); 2 από τις 6 θύρες USB 2.0 είναι σε ασφαλή θέση

Συνδεσιμότητα

10/100/1000 Ethernet

Προσομοιώσεις

Υποστήριξη δύο οθονών

Λογισμικό

HP ezUpdate, HP Easy Tools, HP Device Manager, HP Client Automation, Υποστήριξη Altiris τη διαχείριση μεικτών περιβαλλόντων επιτραπέζιων υπολογιστών HP
και άλλων κατασκευαστών (δεν περιλαμβάνεται άδεια χρήσης Altiris), VNC – απομακρυσμένη σκίαση, Debian Package Manager με απλοποιημένο περιβάλλον
χρήστη

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,36 kg

Ισχύς

Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Τα thin client HP t5550, HP t5565 και HP t5570 δεν περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές και πολυβινυλοχλωρίδιο (χωρίς BFR/PVC), σύμφωνα με τον εξελισσόμενο ορισμό του όρου "χωρίς BFR/PVC", όπως αυτός καθορίζεται στη δήλωση "iNEMI Position
Statement on the ‘Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Τα πλαστικά μέρη περιέχουν <1.000 ppm (0,1%) βρωμίου (εάν το βρώμιο προέρχεται από BFR) και <1.000 ppm (0,1%) χλωρίου (εάν το χλώριο προέρχεται από CFR ή PVC ή
συμπολυμερή PVC). Όλες οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά <1.500 ppm (0,15%) βρωμίου/χλωρίου με μέγιστη τιμή χλωρίου 900 ppm (0,09%) και μέγιστη τιμή βρωμίου 900 ppm (0,09%). Τα

ανταλλακτικά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. Το τροφοδοτικό, τα καλώδια τροφοδοσίας, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και ο προσαρμογέας DVI σε VGA περιέχουν BFR/PVC. 2 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το
κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις
υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/thinclients
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση για το HP Integrated
Work Center

Συνδέστε εύκολα μια οθόνη LCD 17, 19 ή 22 ιντσών της HP και έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP
Compaq dc7800 Ultra-slim ή ένα HP Thin Client σε μία βάση για άνεση "all-in-one" σε μικρές
διαστάσεις [1] και τη διαμόρφωση που θέλετε. Η βάση IWC GN783AA και GN783AT περιλαμβάνει
τώρα το κάλυμμα του πίσω πλαισίου της σειράς 8000 series και δεν είναι απαραίτητη ξεχωριστή
παραγγελία του.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Πληκτρολόγιο HP USB με
έξυπνη κάρτα

Πρωτοποριακό πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Smartcard για
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο desktop PC και τα επιχειρησιακά δίκτυα.

Αριθμός προϊόντος: ED707AA

Κλειδαριά ασφαλείας για
καλώδιο HP Kensington
MicroSaver

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό σας
και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας την
απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα

Αριθμός προϊόντος: U4847E
3 Μονάδες που διατίθενται ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

