HP t5335z Smart Client

Příliš inteligentní na to, aby byl nazýván „zero“

Technologie automatické detekce, která se přizpůsobí vašemu
prostředí a která během několika sekund automaticky identifikuje
správnou infrastrukturu virtualizace klienta a připojí se k ní.

První svého druhu
Klient HP t5335z Smart je klient zero s jedinečnou
inteligencí, který do technologie tenkých klientů přináší
novou úroveň jednoduchosti a hodnoty. Zařízení HP t5335z
je příliš inteligentní na to, aby bylo označeno jako „zero“ –
zahrnuje navíc technologii automatické detekce, která se
přizpůsobí vašemu prostředí. Můžete si zvolit nasazení nebo
změnu využití zařízení HP t5335z do prostředí Citrix
XenDesktop s podporou technologie HDX nebo virtualizaci
VMware View s podporou technologie PCoIP nebo Microsoft
Session prostřednictvím klienta RDP 6. Vždy získáte špičkový
výkon. Potřebné informace klientů HP Smart jsou automaticky
přebírány z předem konfigurovaného hostitelského serveru
v datovém centru. Stačí připojit klienta HP Smart k síti a
monitoru uživatele a můžete začít pracovat.
Bez potřeby konfigurace
Na klientském zařízení není třeba konfigurovat žádná
nastavení. Klient HP Smart je skutečně bezdotykové klientské
zařízení „zero“. Stačí nastavit server, spustit klienta a připojit
se. Klient HP Smart v sobě snoubí výhody klientů zero
s technologií automatické detekce HP, která se automaticky
připojí k sítí a vyhledá správnou infrastrukturu virtualizace
klienta Citrix, VMware nebo Microsoft a stáhne vše, co je
třeba k zajištění optimálního výkonu. Uživatel se může rychle
zapojit do procesu, protože není třeba projít žádným
místním uživatelským rozhraním. Od přihlášení k plnému
výkonu vedou pouhé tři kroky.
Bez potřeby správy
S infrastrukturou HP Smart trvá nastavení sítě pouze několik
minut. Při každém spuštění klient HP t5335z Smart během
několika sekund automaticky rozpozná prostředí přidělené
ze serveru, a to i pokud byl software pro virtualizaci klienta
přenesen do nového prostředí. Stolní počítač podle potřeby
získává bezproblémové aktualizace bez nutnosti podpory IT
a přerušování relace uživatelů. Naše nástroje pomáhají
minimalizovat nutnost údržby v místě, zvyšovat efektivitu
provozu a chránit vaše investice. Pomocí editoru profilů
můžete velmi jednoduše připojení upravit několika kliknutími
a klienti bez problémů získají aktualizace z prostředí cloud.
Inteligentní funkce pro případ nouze na klientovi umožňuje
zachovat připojení, i když je server v režimu offline.

Bez kompromisů
Na rozdíl od jiných klientů zero můžete klienty HP Smart
nasadit bez starostí, protože i když se software pro
virtualizaci klienta změní, klienti HP Smart se vašemu
prostředí přizpůsobí. Stačí klienta HP Smart repasovat pro
jiný protokol. Ušetříte tak čas i peníze. Výkonná technologie
procesorů ARM vydává méně tepla a zaručuje výpočetní
výkon 1080p v prostředích Citrix XenDesktop. Odolná
konstrukce zařízení HP t5335z je téměř bezhlučná a bez
problémů zapadne do vašeho prostředí (lze ji také připojit
k zadní straně monitoru s funkcí HP QuickRelease 1) –
zajišťuje maximální využití pracovního prostoru. Více
informací o klientu HP t5335z naleznete na adrese
www.hp.cz/tenkyklient.

HP t5335z Smart Client

TECHNICKÉ ÚDAJE
Procesor

Marvell ARM Armada 510 1 GHz

Video

Integrovaná grafická karta Marvell ARM

Podpora vstupně-výstupních a
periferních zařízení
Možnosti připojení

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 sluchátka; 1 vstup pro mikrofon; DVI-I zahrnuje adaptér DVI-to-VGA

Emulace

Digitální obrazový výstup DVI-I (adaptér DVI – VGA v balení)

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

16 x 12 x 3,15 cm

Hmotnost

0,48 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Napájení

100 až 240 V stř.

Ekologické

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver

Záruka

3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

Ethernetový adaptér 10/100/1000 (RJ-45)

1 Montážní vybavení HP Quick Release se prodává samostatně.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/thinclients
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Příslušenství a služby

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA,
kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu
stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Stojan HP Integrated Work
Center

Stojan pro integrované pracovní centrum HP umožňuje snadné upevnění 17 až 22palcových displejů
HP a ultratenkého stolního počítače HP Compaq dc7900 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu
s pohodlím řešení „vše v jednom“.

Produktové číslo: GN783AA

Bezpečnostní kabelový
zámek HP Kensington
MicroSaver

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve vaší
kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

Tříletá záruka s výměnou
následující pracovní den

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného
hardwaru následující den po poruše.

Produktové číslo: U4847E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

