HP t5565z intelligens kliens

Túl okos ahhoz, hogy a „zéró” jelzővel illessük

Az automatikus érzékelési technológia adaptálódik a környezethez,
másodpercek alatt automatikusan felismeri a megfelelő
kliensvirtualizálási infrastruktúrát, és csatlakozik hozzá.

Túl okos ahhoz, hogy a „zéró” jelzővel illessük
A HP t5565z intelligens kliens egy egyedien intelligens
„zéró” kliens, amely új szintre emeli az egyszerűséget és az
ár/érték arányt a vékony kliensek kategóriájában. A HP
t5565z túl okos ahhoz, hogy a „zéró” jelzővel illessék:
automatikus érzékelési technológiája automatikusan
adaptálódik a környezethez. A HP t5565z klienst a
HDX-támogatás révén telepítheti Citrix XenDesktop
környezetekbe is, vagy a ragyogó felhasználói élmény
érdekében választhatja a VMware View vagy a Microsoft
Session Virtualization rendszert is, RDP 6 protokollon
keresztül. A HP intelligens kliensek automatikusan öröklik az
intelligenciát az adatközpont előre konfigurált
gazdakiszolgálójától. Egyszerűen csatlakoztassa a HP
intelligens klienst a hálózathoz, illetve egy monitorhoz, és
már kész is.
Számítógépes teljesítmény, beépített hatékonyság
A natív kétmonitoros támogatás a legmodernebb kijelzők
csatlakoztatását is lehetővé teszi, az analóg monitorok
csatlakoztatását a mellékelt DVI-I–VGA átalakító biztosítja.
Az alapkonfigurációk 6 USB 2.0 portot (ezek közül kettőt
biztonságos USB rekeszben elhelyezve), egy soros és egy
párhuzamos portot, valamint egy tápkábeltartó nyílást
tartalmaznak. Opcionálisan integrált vezeték nélküli hálózati
kártya is elérhető1.
Zéró konfigurálás
A HP intelligens kliens valóban egy kezelést nem igénylő,
„zéró” kliens. Csak állítsa be a kiszolgálót, indítsa el a
klienst, és csatlakozzon. A HP intelligens kliensek a „zéró”
kliensek tulajdonságai mellett automatikus érzékelési
technológiát is tartalmaznak, amely automatikusan
csatlakozik a hálózathoz, megkeresi a megfelelő Citrix,
VMware vagy Microsoft kliensvirtualizálási infrastruktúrát, és
mindent letölt, ami a robusztus felhasználói élmény
biztosításához szükséges. A felhasználó gyorsan
használatba veheti a klienst, nincs helyi felhasználói
interfész, és a bejelentkezéstől a munkáig mindössze három
lépést kell megtenni.

Zéró felügyelet
HP intelligens kliensekből álló infrastruktúra használatával
percek alatt felállíthatja a hálózatot. A HP t5565z intelligens
kliens másodpercek alatt automatikusan felméri a
kiszolgálótól kapott környezetet – még akkor is, ha a
kliensvirtualizációs szoftvert új környezetbe tették át. Az
asztalra észrevétlenül érkeznek a frissítések, külön
informatikusi támogatás és a felhasználói munkamenet
megszakítása nélkül. Eszközeink segítenek minimalizálni a
helyszíni karbantartási látogatások számát, növelni az üzemi
hatékonyságot és megvédeni a beruházást. A
profilszerkesztővel néhány kattintással módosíthatja a
kapcsolatot, a kliensek pedig észrevétlenül kapják a
frissítéseket a felhőből. A kliensen való intelligens
tartalékkezelés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy
olyankor is kapcsolatban maradjanak, amikor a kiszolgáló
offline van.
Zéró kompromisszum
Más zéró kliensekkel ellentétben a HP intelligens kliensek
telepítésekor nyugodt lehet felőle, hogy ha a
kliensvirtualizációs szoftver megváltozik, a HP intelligens
kliensek igazodnak a környezethez. A HP intelligens klienst
egyszerűen átállíthatja másik protokoll használatára, amivel
időt és pénzt takaríthat meg. A HP t5565z félvezető alapú
kivitele szinte némán üzemel, és minden környezetbe beleillik
– a HP QuickRelease2 eszközzel még monitor hátuljára
rögzítve is használható, s így semennyi asztalfelületet nem
vesz el a munkavégzéstől. További információ a HP t5565
vékony kliensről: www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5565z intelligens kliens

SPECIFIKÁCIÓK
Processzor

VIA Nano U3500 processzor (1.0 GHz)

Megjelenítőeszköz

VIA ChromotionHD 2.0 integrált grafikus rendszer

Bemeneti/kimeneti eszközök és
perifériák támogatása
Csatlakoztatás

6 USB 2.0; 1 soros; 1 párhuzamos; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 fejhallgató; 1 mikrofonbemenet; A DVI-I port tartozéka a DVI–VGA átalakító

Emulációk

DVI-I & DVI-D digitális videokimenet (plusz tartozék DVI-I–VGA átalakító)

Méretek (sz x h x m)

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

Súly

1.36 kg

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® bejegyzés, ahol elérhető/támogatott. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen olvasható.

Áramellátás

Univerzális, automatikusan érzékelő, 65 W, 100–240 V~, 50–60 Hz

Környezeti

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® bejegyzés, ahol elérhető/támogatott. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen olvasható.

Garancia

3 év elszállításos és visszaszállításos jótállás (bizonyos korlátozásokkal)

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

1 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internet-hozzáférés szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott
2 Az opcionális tartozékok külön vásárolhatók meg.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely
kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb
kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work Center
állvány

A HP Integrated Work Center állványra könnyen rögzíthető egy 17–22"-es HP LCD monitor és egy HP
Compaq dc7900 ultravékony asztali számítógép vagy egy HP vékony kliens, ami kényelmes, „minden
egy helyen” elrendezést biztosít.

Termékszám: GN783AA

HP Kensington MicroSaver
biztonsági kábelzár

Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzáras eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik,
amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott
maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

3 év, következő munkanapi
csere

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a
meghibásodott alkatrészt

Termékszám: U4847E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions
A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

