HP t5565 İnce İstemci

Kolay kurulum, basit yönetim

Dağıtımı ve yönetimi kolay olan, basit ve güvenli bir erişim aygıtı için
en güncel teknoloji ve sihirbaz tabanlı yardımcı programlar ile
tasarlandı.

Ortamınıza özel destek
HP ThinPro işletim sistemi ile HP t5565 İnce İstemci;
Windows veya Citrix ortamlarına, en yaygın VDI
ekosistemlerine, merkezi işlemci birimlerine, orta
düzey sunuculara ve UNIX/Linux ana bilgisayarlara
konforlu erişim gerektiren işler için tasarlanan tümü bir
arada bir erişim aygıtıdır. HP ThinPro tüm kullanıcı ve
yönetici noktalarına kumanda tablosu erişimi olan tekli
konsol arayüzü sağlar. t5565 dağıtım ve bakımı
basitleştirmek üzere çift monitör desteği, eski bağlantı
noktaları, kapalı USB bölmesi, Gigabit Ethernet
desteği ve seçkin istemci tarafı veya sunucu tabanlı
uzaktan yönetim çözümleri içerir.
Hızlı kurulum, basit yönetim
HP EasyTools Kurulum Sihirbazı yapılandırma ve
yönetim uygulamalarını size sahip olduğunuz ortam
için doğru yapılandırmaları seçmenizde yardımcı
olan, kolay takip edilen ekranlar ile düzene sokarak
ince istemci kurulumunda tahmine gerek bırakmaz.
Yönetim; kullanıcı ve yönetici oturumları da dahil
olmak üzere tüm yönetim noktalarının görünümünü
sağlayan HP ThinPro tekli konsol arayüzü ile daha da
basitleştirilir. HP ince istemciler ağ üzerinden kolayca
uzaktan yönetilebilir; yöneticilerin herhangi bir HP
t5565 ürününden yapılandırma profili görüntüsü veya
tam görüntü yakalayıp bir USB anahtarına veya HP
ezUpdate veri havuzuna kaydedebilmelerine izin verir.
HP ezUpdate otomatik görüntü güncellemeleri, düşük
bant eklentileri ve benzer aygıtlar için yapılandırma
değişiklikleri sunar. HP Device Manager en karmaşık
ağlara yayılmış küçük ve büyük dağıtımların
görünürlüğünü ve yönetimini basitleştirir.

Bilgisayar performansı, yerleşik enerji verimliliği
Geleneksel bilgisayar performansı ve multimedya
oynatma elde ederken daha az elektrik enerjisi
kullanırsınız. ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar
güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Yerel çift dijital
monitör desteği olan en yeni ekran teknolojisine
bağlanın veya mevcut DVI-I - VGA adaptörünü
kullanan bir analog monitöre bağlanın. Standart
yapılandırmalarda 6 USB 2.0 bağlantı noktası (ikisi
kapalı USB bölmesinde), bir seri bağlantı noktası, bir
paralel bağlantı noktası ve bir güç kablosu koruma
yuvası bulunur. HP t5550 , kendi çevresel
girişimlerinizi destekler biçimde EPEAT® kayıtlıdır ve
BFR/PVC içermez 1. HP t5565 akıllı tasarımı yerleşik
etkinlikle birleştirir.
Satış sonrası destek
HP t5565 ince istemcisi masaüstündeyken, HP'nin
kanıtlanmış masaüstünden veri merkezine donanım,
yazılım ve hizmet portföyü size IT ve kullanıcı
deneyimlerinizi iyileştiren bir ince bilgisayar çözümü
yaratmanızda yardımcı olacaktır. HP İnce İstemciler
HP küresel servis ve destek tarafından
desteklenmektedir. Ayrıca, korumanızı standart
garantilerin ötesinde ileri seviyelere getirmek için
çeşitli HP Care Pack hizmetlerinden de seçim
yapabilirsiniz 2.

HP t5565 İnce İstemci

ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

HP ThinPro

Işlemci

VIA Nano U3500 İşlemci (1.0 GHz)

Video

Tümleşik VIA Chromotion HD 2.0

G/Ç ve çevre birim desteği

6 USB 2.0; 1 seri; 1 paralel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 kulaklık; 1 mikrofon girişi; 1 DVI-I (DVI - VGA adaptörü dahil); 6 adet USB 2.0'ın 2 adedi
güvenli bölmededir

Bağlanabilirlik

10/100/1000 Ethernet

Emülasyon

Çift monitör desteği

Yazılım

HP ezUpdate; HP Easy Tools; HP Device Manager; HP İstemci Otomasyonu; HP karma ortamların ve HP olmayan masaüstü ortamların yönetimi için Altiris
desteği (Altiris lisansı dahil değildir); VNC – Uzak izleme; Basit GUI ile Debian Package Manager

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

1,36 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

Universal otomatik algılama 65 W, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Çevresel

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® kayıtlı

Garanti

3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)

1 HP t5550, HP t5565 ve HP t5570 ince istemcileri bromla alevlenme geciktirici hale getirilmiştir ve polivinil klorür içermez (BFR/PVC içermez)

“iNEMI Konum Bildiriminde, ‘Düşük Halojenli Elektronik (BFR/CFR/PVC İçermez)’ bölümündeki ” “BFR/PVC içermez” tabirinin sürekli gelişen tanımını karşılar. Plastik parçalar 1.000 ppm (yüzde 0,1) değerinden düşük brom (Br kaynağı BFR'ler ise) ve 1.000 ppm
(yüzde 0,1) değerinden düşük klorür (Cl kaynağı CFR'ler veya PVC ya da PVC kopolimer ise) içerir. Tüm baskı devre kartları (PCB) ve alt tabakalar toplam 1.500 ppm (yüzde 0,15) değerinin altında brom/klorür içerir
bunda klorür veya brom en çok 900 ppm (yüzde 0,09) değerinde olabilir. Servis parçaları satın alındıktan sonra BFR/PVC içerebilir. Güç kaynağı, güç kabloları, klavye, fare ve DVI-VGA adaptörü BFR/PVC içerir. 2 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt
süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Sınırlamalar olabilir. HP Care Pack hizmetleri servis sözleşmelerini standart garantilerinizin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için
www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre ek HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresindedir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/thinclients
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP Tümleştirilmiş İş Merkezi
Sehpası

Tam ihtiyacınız olan masaüstü düzenine uygun "hepsi bir arada" form faktör [1] rahatlığı için, bir 17,
19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP Compaq dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP
İnce İstemciyi, tek bir sehpa üzerine takın. IWC sehpası GN783AA ve GN783AT , artık 8000 serisi
arka panel kapağını içermektedir, böylece ek olarak ayrıca sipariş etmek gerekmez.

Ürün numarası: GN783AA

HP USB Akıllı Kart Klavyesi

Masaüstü PC'nize ve kurumsal ağlarınıza izinsiz erişimi önlemek için Smartcard teknolojisi kullanan
yenilikçi, tam boyutlu bir klavye.

Ürün numarası: ED707AA

HP Kensington MicroSaver
Güvenlik Kablosu Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra çalışma alanınızdaki
bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması gereken yerde kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı
bir şekilde değiştirir

Ürün numarası: U4847E
3 Birimler ayrı satılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

