HP t5565 vékony kliens

Könnyű telepítés, egyszerű felügyelet

Modern technológiák és varázsló alapú segédprogramok a könnyen
telepíthető és felügyelhető, egyszerű és biztonságos hozzáférési
eszköz kialakítása érdekében.

Támogatás a meglévő környezethez
A HP ThinPro operációs rendszerrel rendelkező HP
t5565 vékony kliens egy mindent tartalmazó, üzleti
használatra tervezett hozzáférési eszköz, amely
kényelmes hozzáférést kínál Windows vagy Citrix
környezetekhez, a legelterjedtebb VDI
ökoszisztémákhoz, mainframe gépekhez,
középkategóriás kiszolgálókhoz és UNIX/Linux
gazdagépekhez. A HP ThinPro vezérlőpultos
hozzáféréssel rendelkező, egyszerű konzolos felületet
biztosít minden felhasználói és rendszergazdai
hozzáférési ponthoz. A t5565 kétmonitoros
támogatást, hagyományos portokat, biztonságos
USB-rekeszt, gigabites Ethernet támogatást, és a
telepítés és a karbantartást egyszerűsítése érdekében
választható kliens- vagy kiszolgáló-oldali távfelügyeleti
megoldásokat tartalmaz.
Gyors telepítés, egyszerű felügyelet
A HP EasyTools telepítő varázsló a konfigurációs és
felügyeleti alkalmazásokat könnyen követhető
képernyőkbe sűrítve megkönnyíti a környezethez illő
konfiguráció kiválasztását, így kiküszöböli a
bizonytalanságot a vékony kliens telepítési
folyamatából. Az összes rendszergazdai hozzáférési
ponthoz, beleértve a felhasználói és rendszergazdai
bejelentkezéseket is, láthatóságot biztosító HP ThinPro
egyszerű konzolos felülettel tovább egyszerűsíthető a
rendszerfelügyelet. A HP vékony kliensek hálózaton
keresztül, távolról is könnyen felügyelhetők, így a
rendszergazdák számára lehetővé teszik egy-egy
konfigurációs profil vagy bármely HP t5565 egység
teljes leképezésének rögzítését, és USB-kulcsra vagy
egy HP ezUpdate tárolóba történő elmentését. A HP
ezUpdate megoldás automatikus
leképezés-frissítéseket, kis sávszélességű kiegészítőket
és konfigurációs módosításokat biztosít az
eszközökhöz. A HP Device Manager egyszerűsíti a

láthatóságot és a felügyeletet a legösszetettebb
hálózatokon szétszórt kisebb és nagyobb telepítések
számára.
Számítógépes teljesítmény, beépített hatékonyság
Hagyományos számítógépes teljesítmény és
multimédiás lejátszás, kisebb áramfogyasztás mellett.
Az ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk
segítenek az energiafogyasztás csökkentésében. A
natív digitális kétmonitoros támogatás a
legmodernebb megjelenítést teszi lehetővé, a mellékelt
DVI-I – VGA adapterrel pedig a analóg
monitorcsatlakozás is használható. Az
alapkonfigurációk 6 USB 2.0 portot (kettő biztonságos
USB rekeszben elhelyezve), egy soros és egy
párhuzamos portot, valamint egy tápkábeltartó nyílást
tartalmaznak. A HP t5550 EPEAT® regisztrációval
rendelkezik és BFR/PVC-mentes, 1 a vállalkozás saját
környezetvédelmi lépéseinek támogatása érdekében.
A HP t5565 az intelligens kialakítást beépített
hatékonysággal ötvözi.
Támogatás az alapcsomagon túl
A HP bevált asztal-adatközpont hardverei, szoftverei
és szolgáltatásai az asztalon alkalmazott HP t5565
vékony klienssel kiegészítve segítséget nyújtanak a
jobb informatikai és felhasználói élményt nyújtó
vékony klienses számítógépes megoldások
létrehozásában. A HP vékony kliensek mögött a HP
nemzetközi szerviz- és támogatási rendszere áll. Az
alapértelmezett garancián túli védelemhez a HP Care
Pack szolgáltatások széles választéka is rendelkezésre
áll 2.

HP t5565 vékony kliens

SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

HP ThinPro

Processzor

VIA Nano U3500 processzor (1.0 GHz)

Megjelenítőeszköz

Beépített VIA Chromotion HD 2.0

Bemeneti/kimeneti eszközök és
perifériák támogatása

6 USB 2.0; 1 soros; 1 párhuzamos; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 fejhallgató-csatlakozó; 1 mikrofonbemenet; 1 DVI-I (DVI–VGA átalakító mellékelve);
A 6 USB 2.0 közül 2 biztonságos rekeszben van

Csatlakoztatás

10/100/1000 Ethernet

Emulációk

Két monitor támogatása

Szoftver

HP ezUpdate; HP Easy Tools; HP Device Manager; HP Client Automation; Altiris támogatás a HP és nem HP asztali környezetekből álló, vegyes környezetek
felügyeletéhez (Altiris licencet nem tartalmaz); VNC – Távoli shadowing; Debian Package Manager, egyszerűsített grafikus felhasználói felülettel

Méretek (sz x h x m)

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

Súly

1,36 kg kezdősúly

Áramellátás

Univerzális, automatikusan érzékelő, 65 W, 100–240 V~, 50–60 Hz

Környezeti

ENERGY STAR® minősítés és EPEAT® besorolás

Garancia

3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

1 A HP t5550, HP t5565 és HP t5570 vékony kliensek brómozott égésgátlótól és polivinil-kloridtól mentesek (BFR/PVC-mentesek)

megfelel a “BFR/PVC-mentes” folyamatosan továbbfejlesztett meghatározásának, az “Alacsony halogéntartalmú elektronikák meghatározásával (BFR/CFR/PVC-mentes) kapcsolatos iNEMI álláspont”-ban meghatározottaknak. A műanyag alkatrészek 1000 ppm
(0,1 százalék) mennyiségnél kevesebb brómot (ha a bróm brómozott égésgátlóból származik) és 1000 ppm (0,1 százalék) mennyiségnél kevesebb klórt (ha a klór klórozott égésgátlóból, PVC-ből vagy PVC-kopolimerekből származik) tartalmaznak. Minden
nyomtatott áramköri lap (printed circuit board, PCB, NYÁK-lap) és anyag laminálása összesen kevesebb mint 1500 ppm (0,15 százalék) brómot/klórt tartalmaz, maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) klór és maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) bróm

mennyiséggel. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizek során bekerülő alkatrészek BFR/PVC-mentesek. A tápegység, a tápkábelek, a billentyűzet, az egér és a DVI–VGA adapter nem BFR/PVC-mentesek. 2 A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői
a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra vonatkozóan bizonyos megszorítások és korlátozások vannak érvényben. A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál
garancián túlra bővítik ki. A HP-termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a www.hp.com/go/lookuptool weboldalon található HP Care Pack szolgáltatáskereső eszköz használható. A www.hp.com/hps/carepack weboldalon további, termékenkénti
HP Care Pack szolgáltatási információ érhető el.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/thinclients
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezések a Microsoft cégcsoport védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely
kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb
kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work Center
állvány

A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800 ultravékony asztali
számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali igényeknek megfelelő, egyetlen állásban
történő, "minden egyben" méretezésű [1] kialakításához könnyedén összekapcsolhatók. Az IWC
GN783AA és GN783AT állvány már tartalmazza a 8000 sorozat hátsó fedőlemezét, így azt nem
kell külön megrendelni.

Termékszám: GN783AA

HP USB intelligenskártya
billentyűzet

Innovatív, teljes méretű billentyűzet, amely Smartcard technológiát alkalmaz az asztali PC-hez, illetve
üzleti hálózathoz történő illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

Termékszám: ED707AA

HP Kensington MicroSaver
biztonsági kábelzár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik,
amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott
maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

3 év, következő munkanapi
csere

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a
meghibásodott alkatrészt

Termékszám: U4847E
3 Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

