HP t5335z Smart Client

Zero client -päätteeksi liian älykäs

Automaattinen tunnistustekniikka mukautuu ympäristöön, tunnistaa
oikean virtualisointiympäristön ja muodostaa siihen yhteyden vain
muutamassa sekunnissa.

Ensimmäinen laatuaan
HP t5335z Smart Client on yksilöllinen, älykäs zero client
-päätelaite, joka yksinkertaistaa kevyttä tietojenkäsittelyä ja
tuottaa lisäarvoa. Zero client -päätteeksikin harvinaisen
älykäs HP t5335z sisältää automaattisen tunnistustekniikan,
joka mukautuu ympäristöön. Voit ottaa HP t5335z:n käyttöön
tai määrittää sen uudelleen Citrix XenDesktop -ympäristöissä
HDX-tuella tai valita PCoIP-tekniikkaa tukevan VMware Viewtai Microsoft Session Virtualization -toiminnon RDP 6:n
välityksellä. Joka tapauksessa käyttökokemus on
erinomainen. HP Smart Clientien älyominaisuudet saadaan
automaattisesti tietokeskuksen ennalta määritetyltä
isäntäpalvelimelta. Yhdistä HP Smart Client verkkoon ja
näyttöön ja voit aloittaa.
Ei määrityksiä
Asiakaslaitteeseen ei tarvitse tehdä määrityksiä, sillä HP
Smart Client on todella kevyt pääte, johon ei tarvitse edes
koskea. Määritä vain palvelimen asetukset, käynnistä pääte
ja muodosta yhteys. HP Smart Clienteissa yhdistyvät kevyen
päätteen edut ja HP:n automaattinen tunnistustekniikka, joka
muodostaa yhteyden verkkoon automaattisesti, etsii Citrix-,
VMware- tai Microsoftin asiakasvirtualisointiympäristön ja
lataa kaiken tarvittavan, jota vankka käyttökokemus
edellyttää. Käyttö voidaan aloittaa pikaisesti, sillä paikallista
käyttöliittymää ei ole ja kirjautumisesta tuottavuuteen on vain
kolme askelta.
Ei hallintatoimia
HP Smart Client -ympäristössä verkkoyhteydet voidaan
muodostaa muutamassa minuutissa. HP t5335z Smart Client
tunnistaa käynnistyessään automaattisesti palvelimelta
määritetyn ympäristön muutamassa sekunnissa jopa silloin,
kun virtualisointiohjelmisto on siirretty uuteen ympäristöön.
Pääte ottaa tarvittavat päivitykset vastaan saumattomasti,
sillä IT-tukipalveluita ei tarvita eikä työskentelyä tarvitse
keskeyttää. Työkalumme vähentävät huoltokäyntejä,
tehostavat toimintaa ja suojaavat sijoituksen. Muokkaa
profiileja ja tee yhteyksiin muutoksia vain muutamalla
napsautuksella. Asiakkaat saavat päivitykset pilvestä
saumattomasti. Asiakkaan varmat älytoiminnot pitävät
yhteyksiä yllä, vaikka palvelinyhteyttä ei olisikaan.

Ei kompromisseja
Muista zero client -päätteistä poiketen voit HP Smart Clientit
käyttöön ottaessasi heittää hyvästit huolille, sillä jos
virtualisointiohjelmisto vaihtuu, HP Smart Clientit mukautuvat
ympäristöön. Voit vain määrittää HP Smart Clientin toiseen
protokollaan ja säästää aikaa ja rahaa. Tehokas
ARM-suoritintekniikka tuottaa vain vähän lämpöä ja takaa
monipuolisen 1080p-multimedian käytön Citrix XenDesktop
-ympäristöissä. Vankkarakenteinen ja lähes äänetön HP
t5335z sopii ympäristöösi jopa HP QuickReleasen 1 avulla
näytön takaosaan yhdistettynä. Työtila saadaan näin
käyttöön mahdollisimman tehokkaasti zero client -päätteen
tapaan. Lisätietoja HP t5335z Smart Client -laitteesta on
osoitteessa www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5335z Smart Client

TEKNISET TIEDOT
Prosessori

Marvell ARM Armada 510, 1 GHz

Näytönohjain

Marvell ARM -näytönohjain, sisäinen

I/O-tuki ja oheislaitteiden tuki

4 USB 2.0 -porttia, 1 RJ-45 -portti; 1 DVI-I; 1 kuulokeliitäntä; 1 mikrofonitulo; DVI-I sisältää DVI-VGA-sovittimen

Liitettävyys

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emuloinnit

DVI-I-digitaalivideolähtö (DVI–VGA-sovitin mukana)

Mitat (L x S x K)

16 x 12 x 3,15 cm

Paino

0,48 kg

Energiansäästövaatimusten mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver

Virta

100–240 V AC

Ympäristö

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver

Takuu

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

1 HP Quick Releasen kiinnitysosat myydään erikseen.

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

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voit kiinnittää HP LCD -näytön (17–22") ja HP Compaq
dc7900 Ultra-slim -pöytätietokoneen tai HP Thin Clientin kätevästi yhteen ja samaan jalustaan.

Tuotenumero: GN783AA

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

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions
Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on
saatavissa osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

