Pametni odjemalec HP t5335z

Preveč pameten, da bi se imenoval Nični

Tehnologija samodejnega zaznavanja, ki se prilagodi vašemu okolju
in samodejno prepozna in poveže z ustrezno infrastrukturo
virtualizacije odjemalca v samo nekaj sekundah.

Prvi te vrste
Pametni odjemalec HP t5335z je edinstveno inteligenten
nični odjemalec, ki predstavlja nove dimenzije preprostosti in
pomena v lahkem računalništvu. Preveč pameten, da bi se
imenoval Nični, HP t5335z vključuje tehnologijo
samodejnega zaznavanja, ki se prilagodi vašemu okolju. Po
želji lahko HP t5335z porazdelite ali spremenite njegov
namen v okoljih Citrix XenDesktop s podporo za HDX ali
izberete VMware View ali Microsoft Session Virtualization
prek RDP 6 za sijajno uporabniško izkušnjo. Inteligenca
HP-jevih pametnih odjemalcev se samodejno prenese iz
predkonfiguriranih gostiteljskih strežnikov v podatkovno
središče. Enostavno povežite pametnega odjemalca HP v
omrežje in z uporabniškim monitorjem in to je vse.
Nič konfiguriranja
Naprave odjemalca se za konfiguriranje ni potrebno
dotikati, saj je pametni odjemalec HP nični odjemalec, ki
deluje popolnoma brez dotikanja. Le nastavite strežnik,
zaženite odjemalca in povežite. Pametni odjemalci HP
združujejo prednosti ničnega odjemalca s HP-jevo
tehnologijo samodejnega zaznavanja, ki samodejno poveže
v omrežje in poišče ustrezno infrastrukturo virtualizacije
odjemalca Citrix, VMware ali Microsoft in prenese vse
potrebno za popolno uporabniško izkušnjo. Uporabnik je
pripravljen za delo hitro, brez lokalnega uporabniškega
vmesnika, pri čemer so med prijavo in produktivnostjo le trije
koraki.
Nič upravljanja
S pomočjo infrastrukture pametnega odjemalca HP lahko
nastavite omrežje v nekaj minutah. Ob vsakem zagonu
pametni odjemalec HP t5335z samodejno prepozna
dodeljeno okolje strežnika v nekaj sekundah - tudi če je bila
programska oprema virtualizacije odjemalca prenesena v
novo okolje. Namizje prejema redne posodobitve po
potrebi, brez individualne podpore IT ali prekinjanja
uporabniške seje. S pomočjo naših orodij se zmanjšajo
obiski na licu mesta za vdrževanje, izboljša se operativna
učinkovitost in zaščiti vaša naložba. S pomočjo programa
profile editor lahko s samo nekaj kliki vnesete spremembe
povezave, odjemalci pa redno prejemajo posodobitve iz
oblaka. Inteligenca „fall-back“ v odjemalcu omogoča, da

uporabniki ostanjejo povezani tudi, ko je strežnik brez
povezave.
Nič kompromisov
V nasprotju z drugimi ničnimi odjemalci lahko HP-jeve
pametne odjemalce porazdelite brez skrbi, saj se bodo v
primeru sprememb programske opreme virtualizacije
odjemalca HP-jevi pametni odjemalci prilogodili vašemu
okolju. Svojemu pametnemu odjemalcu HP enostavno
spremenite namen za drug protokol in prihranite čas in
denar. Močna procesorska tehnologija ARM proizvaja nizke
emisije toplote in omogoča bogato 1080p
večpredstavnostno izkušnjo v okoljih Citrix XenDesktop.
Negibljiva oblika HP t5335z je skoraj neslišna in
prilagojena vašemu okolju - celo nameščena na zadnji del
monitorja z opremo HP QuickRelease 1 - pri čemer ustvarja
odtis ničnega odjemalca, da omogoča maksimalno
učinkovitost delovnega okolja. Za več informacij o pametnem
odjemalcu HP t5335z obiščite spletno mesto
www.hp.com/go/thincomputing.

Pametni odjemalec HP t5335z

TEHNIČNI PODATKI
Procesor

Grafična kartica Marvell ARM Armada 510 (1 GHz)

Video

Vgrajena grafična kartica Marvell ARM

Podpora za V/I enote in dodatno
opremo
Povezovanje

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 vhod za slušalke; 1 vhod za mikrofon; Pretvornik DVI-I vključuje DVI-to-VGA;

Emuliranje

Digitalni video izhod DVI-I (vmesnik DVI na VGA priložen)

Velikost (Š x G x V)

16 x 12 x 3,15 cm

Teža

0,48 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Napajanje

od 100 do 240 V izmeničnega toka

Okolju prijazno

Ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Garancija

3-letna storitev prevzema in vračilo (veljajo določene omejitve)

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

1 Oprema za pritrditev HP Quick Release se prodaja ločeno.
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Pripomočki in storitve

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so
združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli
združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Stojalo za HP Integrated
Work Center

HP-jevo stojalo za vgrajeno delovno središče omogoča preprosto pritrjevanje 17- ali 22-palčnega
HP-jevega monitorja LCD in ultratankega namiznega računalnika HP Compaq dc7900 ali lahkega
odjemalca HP na eno stojalo v priročno ohišje »vse v enem«.

Številka izdelka: GN783AA

Varnostna ključavnica za
kable HP Kensington
MicroSaver

Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se pritrdi na strojno opremo in
je nato varno pritrjen na nepremično točko v delovnem okolju, kar zagotavlja, da strojna oprema
ostane tam, kjer mora biti.

Številka izdelka: PC766A

3-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče
rešiti na daljavo

Številka izdelka: U4847E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

