HP t5565z Smart Client
For smart til at kaldes Zero

Auto-sensing teknologi, der tilpasses dit miljø, identificerer og logger
automatisk på den korrekte klientvirtualiseringsinfrastruktur på et par
sekunder.

For smart til at kaldes Zero
HP t5565z Smart-klienten er en unik intelligent zero-klient,
der er enklere end alle andre løsninger. HP t5565z er
udstyret med Auto-Sensing teknologi, der tilpasses miljøet.
Du kan vælge at implementere eller bruge HP t5565z i Citrix
XenDesktop-miljøer med understøttelse af HDX, eller du kan
vælge VMware View eller Microsoft Session Virtualization
via RDP 6 og få en endnu bedre oplevelse. HP
Smart-klienters intelligens nedarves automatisk fra den
forudkonfigurerede værtsserver i datacentret. Du skal bare
slutte HP Smart-klienten til netværket samt til en skærm - så er
du på.
Pc-ydelse med indbygget energieffektivitet
Brug den nyeste skærmteknologi med indbygget
understøttelse af to digitale skærme, eller brug en analog
skærm vha. den medfølgende DVI-I til VGA adapter.
Standardkonfigurationer omfatter 6 USB 2.0 stik (to sidder i
et sikkert USB-rum), en seriel port, en parallel port samt
holder til lysnetledning. Der fås endvidere en integreret
trådløs adapter som tilbehør1.
Ingen konfiguration
HP Smart-klienten er en ægte zero klientenhed. Når serveren
er opsat, skal du bare starte klienten, så er du på. HP
Smart-klienter kombinerer fordelene ved zero-klienter med HP
Auto-sensing teknologi, som automatisk opretter forbindelse
til netværket og søger efter den korrekte Citrix-, VMwareeller Microsoft-klientvirtualiseringsinfrastruktur og henter det,
den skal bruge, så du får en optimal løsning. Brugeren er
hurtigt i gang , da der ikke er nogen lokal grænseflade, og
der bare er tre trin fra log-on til produktivitet.

Ingen administration
Du kan opsætte netværket i løbet af et par minutter med HP
Smart-klientinfrastrukturen. Ved hver opstart identificerer HP
t5565z Smart-klienten automatisk det tilknyttede miljø fra
serveren på sekunder – også selv om
klientvirtualiseringssoftwaren er overført til et nyt miljø.
Desktop-enheden opdateres uden individuel it-support og
uden afbrydelser af brugersessionen. Vore værktøjer
minimerer antallet af besøg ude hos brugeren i forbindelse
med vedligeholdelse, giver bedre driftseffektivitet og
beskytter din investering. Brug profileditoren til at fortage
forbindelsesændringer med et par klik, og klienterne
modtager automatisk opdateringerne fra "skyen". Fall-back
intelligens på klienten gør, at brugerne bevarer forbindelsen,
også selv om serveren er nede.
Ingen kompromiser
Nå du bruger HP Smart-klienter - i modsætning til andre
zero-klienter - ved du, at hvis klientvirtualiseringssoftwaren
ændres, tilpasses HP Smart-klienter det nye miljø. Du skal
bare knytte din HP Smart-klient til en anden protokol, hvilket
sparer både tid og penge. HP t5565z's solid-state design
gør, at den næsten er helt stille og passer ind i dit miljø - og
når den monteres bag på en skærm med en HP-lynudløser 1
får du en zero-klient, der giver masser af plads på bordet.
Læs mere om tynde HP t5565-klient på
www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5565z Smart Client

SPECIFIKATIONER
Processor

VIA Nano U3500 Processor (1.0 GHz)

Video

VIA ChromotionHD 2.0 integreret grafik

I/O- og periferiunderstøttelse

6 USB 2.0; 1 seriel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 hovedtelefon; 1 mikrofonstik; DVI-I med DVI-til-VGA adapter

Tilslutning

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emuleringer

DVI-I & DVI-D digitalvideoudgang (plus inkluderet DVI-I-til-VGA adapter)

Mål (B x D x H)

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

Vægt

1.36 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket; EPEAT®-registreret hvor relevant/muligt. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Strøm

Global auto-sensing 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Miljømæssigt

ENERGY STAR®-mærket; EPEAT®-registreret hvor relevant/muligt. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Garanti

3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

1 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Adgangen til offentlige trådløse adgangspunkter er begrænset
2 Tilbehør skal anskaffes separat..
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HP t5565z Smart Client

Tilbehør og services

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible
HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller
vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Stativ til integreret
driftscenter

Med HP's Integrated Work Center Stand kan du nemt montere en 17" til 22" HP LCD-skærm og en HP
Compaq dc7900 ultraslank desktop pc eller en HP tynd klient på et enkelt stativ, så du har det hele
samlet.

Produktnummer: GN783AA

HP Kensington
MicroSaver-sikkerhedslås til
ledninger

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en stationær
genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

3 år med ombytning næste
hverdag

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke
problemet kan løses centralt.

Produktnummer: U4847E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

