HP t5565z Smart Client

Πολύ έξυπνος για να ονομάζεται Zero

Τεχνολογία αυτόματου εντοπισμού που προσαρμόζεται στο
περιβάλλον σας, εντοπίζει αυτόματα τη σωστή υποδομή
εικονικοποίησης υπολογιστή-πελάτη και συνδέεται σε αυτήν σε λίγα
μόνο δευτερόλεπτα.

Πολύ έξυπνος για να ονομάζεται Zero
Ο υπολογιστής HP t5565z Smart Client είναι ένας εξαιρετικά
έξυπνος zero client που παρέχει νέα επίπεδα απλότητας και
αξίας στη χρήση thin client. Ο HP t5565z διαθέτει τεχνολογία
αυτόματου εντοπισμού που προσαρμόζεται στο περιβάλλον
σας και είναι πολύ έξυπνος για να ονομάζεται Zero. Μπορείτε
να επιλέξετε να υλοποιήσετε ή να αναδιαμορφώσετε τον
υπολογιστή HP t5565z σε περιβάλλοντα Citrix XenDesktop με
υποστήριξη HDX ή να επιλέξετε VMware View ή Microsoft
Session Virtualization μέσω RDP 6 για μοναδική εμπειρία
χρήσης. Οι πληροφορίες του HP Smart Client λαμβάνονται
αυτόματα από τον προδιαμορφωμένο κεντρικό διακομιστή στο
κέντρο δεδομένων. Απλά συνδέστε τον HP Smart Client στο
δίκτυο, προσθέστε μια οθόνη και είστε έτοιμοι.
Απόδοση υπολογιστή, ενσωματωμένη εξοικονόμηση
ενέργειας
Συνδεθείτε με την πιο πρόσφατη τεχνολογία οθόνης με εγγενή
υποστήριξη δύο ψηφιακών οθονών ή συνδεθείτε με
αναλογική οθόνη χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο
προσαρμογέα DVI-I σε VGA. Οι τυπικές διαμορφώσεις
περιλαμβάνουν 6 θύρες USB 2.0 (οι δύο βρίσκονται σε
ασφαλή υποδοχή USB), μια σειριακή θύρα, μια παράλληλη
θύρα και μια υποδοχή φύλαξης του καλωδίου τροφοδοσίας.
Διατίθεται επίσης προαιρετικά ενσωματωμένος προσαρμογέας
ασύρματης σύνδεσης1.
Χωρίς διαμόρφωση
Ο HP Smart Client είναι μια συσκευή zero client που απαιτεί
ελάχιστη παρέμβαση. Απλά διαμορφώστε το διακομιστή,
εκκινήστε τον υπολογιστή-πελάτη και συνδεθείτε. Οι HP Smart
Client συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα ενός zero client με την
τεχνολογία αυτόματου εντοπισμού της HP, η οποία συνδέεται
αυτόματα στο δίκτυο, αναζητά τη σωστή υποδομή
εικονικοποίησης υπολογιστή-πελάτη Citrix, VMware ή
Microsoft και πραγματοποιεί λήψη όλων όσων απαιτούνται
για τη σωστή λειτουργία. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή άμεσα, χωρίς τοπικό
περιβάλλον εργασίας. Από τη σύνδεση μέχρι την
παραγωγικότητα μεσολαβούν μόλις τρία βήματα.

Χωρίς διαχείριση
Με την υποδομή HP Smart Client μπορείτε να δημιουργήσετε
το δίκτυό σας σε λίγα λεπτά. Σε κάθε εκκίνηση, ο υπολογιστής
HP t5565z Smart Client αναγνωρίζει αυτόματα το περιβάλλον
που έχει εκχωρηθεί από το διακομιστή μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα, ακόμα κι αν το λογισμικό εικονικοποίησης
υπολογιστή-πελάτη έχει μεταφερθεί σε νέο περιβάλλον. Ο
επιτραπέζιος υπολογιστής λαμβάνει ενημερώσεις όποτε είναι
απαραίτητο, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή υποστήριξη ΙΤ και
χωρίς να διακόπτεται η χρήση. Τα εργαλεία μας συμβάλλουν
στην ελαχιστοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων για λόγους
συντήρησης, στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και
στην προστασία της επένδυσής σας. Χρησιμοποιήστε το Profile
Editor για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με λίγα μόνο κλικ
και να λάβετε ενημερώσεις από το cloud χωρίς να διακοπεί η
λειτουργία του υπολογιστή. Το Fall-back Intelligence που
υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη επιτρέπει
στους χρήστες να παραμένουν συνδεδεμένοι, ακόμα κι αν ο
διακομιστής είναι εκτός σύνδεσης.
Χωρίς συμβιβασμούς
Σε αντίθεση με άλλους zero client, όταν επιλέγετε HP Smart
Client είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση αλλαγής του λογισμικού
εικονικοποίησης υπολογιστή-πελάτη, ο HP Smart Client θα
προσαρμοστεί στο περιβάλλον σας. Απλά διαμορφώστε το
HP Smart Client για διαφορετικό πρωτόκολλο,
εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Ο HP t5565z διαθέτει
σκληρό δίσκο στερεάς κατάστασης, είναι σχεδόν αθόρυβος
και ταιριάζει στο περιβάλλον σας. Μπορείτε να τον
τοποθετήσετε ακόμα και στο πίσω μέρος μιας οθόνης με το
μηχανισμό HP QuickRelease 2, ώστε να μην καταλαμβάνει
καθόλου χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
HP t5565 Thin Client, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5565z Smart Client

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Επεξεργαστής

Επεξεργαστής VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά VIA ChromotionHD 2.0

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

6 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου; Η σύνδεση DVI-I περιλαμβάνει
προσαρμογέα DVI σε VGA

Συνδεσιμότητα

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Προσομοιώσεις

Έξοδος ψηφιακής εικόνας DVI-I & DVI-D (περιλαμβάνεται προσαρμογέας DVI-I σε VGA)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

1.36 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® όπου ισχύει/υποστηρίζεται. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Ισχύς

Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® όπου ισχύει/υποστηρίζεται. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. 2 Τα προαιρετικά αξεσουάρ πωλούνται χωριστά.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση για το HP Integrated
Work Center

Η βάση HP Integrated Work Center επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση μιας οθόνης LCD 17 έως 22
ιντσών της ΗΡ και ενός επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq dc7900 Ultra-slim ή ενός HP Thin Client
σε μία βάση, παρέχοντας ευκολία all-in-one.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Κλειδαριά ασφαλείας για
καλώδιο HP Kensington
MicroSaver

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό σας
και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας την
απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα

Αριθμός προϊόντος: U4847E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions
Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

