HP t5565z Smart Client
Te slim om Zero te heten

Autosensingtechnologie past zich aan uw omgeving aan, identificeert
automatisch de juiste clientvirtualisatie-infrastructuur en maakt
verbinding in seconden.

Te slim om Zero te heten
De HP t5565z Smart Client is een unieke, intelligente
zero-client, die ongekende eenvoud en waarde introduceert
in thin computing. De HP t5565z met
autosensingtechnologie die zich aan uw omgeving aanpast,
is te slim om Zero te heten. U kunt de HP t5565z
implementeren of herimplementeren in Citrix
XenDesktop-omgevingen met ondersteuning voor HDX of
VMware View of Microsoft Session Virtualization gebruiken
via RDP 6, voor een geweldige gebruikerservaring. De
intelligentie in de HP Smart Client wordt automatisch
overgenomen van de voorgeconfigureerde hostserver in het
datacenter. U sluit de HP Smart Client, en een monitor voor
de gebruiker, eenvoudig aan in het netwerk en kunt direct
aan de slag.

Geen beheer
Met de HP Smart Client infrastructuur installeert u een
netwerk in minuten. Telkens als hij opstart, identificeert de HP
t5565z Smart Client automatisch in seconden de
toegewezen omgeving vanaf de server, zelfs als de
clientvirtualisatiesoftware overgebracht is naar een nieuwe
omgeving. Het bureaublad ontvangt naadloos updates
zonder individuele IT-support of werkonderbrekingen voor de
gebruiker. Dankzij onze tools is onderhoud op locatie
nauwelijks nodig, neemt de operationele efficiency toe en is
uw investering beschermd. Gebruik de Profile Editor om
verbindingen met enkele klikken te wijzigen en naadloos
updates te ontvangen vanuit de cloud. Fall-back Intelligence
op de client stelt gebruikers in staat om, zelfs als de server
offline is, aangesloten te blijven.

Pc-prestaties, ingebouwde energiezuinigheid
Aan te sluiten op de nieuwste schermtechnologie met
standaard ondersteuning voor twee digitale monitoren of op
een analoge monitor met de meegeleverde DVI-I naar VGA
adapter. Standaard configuraties omvatten 6 USB
2.0-poorten (twee bevinden zich in veilig
USB-compartiment), een seriële poort, een parallelle poort
en een uitsparing voor het netsnoer. Er is ook een optionele
geïntegreerde draadloze adapter beschikbaar1.

Geen compromis
In tegenstelling tot andere zero-clients weet u als u HP Smart
Clients implementeert zeker dat uw HP Smart Clients zich
aanpassen aan de omgeving wanneer uw
clientvirtualisatiesoftware verandert. U bespaart tijd en geld
omdat uw HP Smart Client gemakkelijk aan te passen is aan
een ander protocol. Het solid-state ontwerp van de HP
t5565z is nagenoeg stil en benut uw werkomgeving zeer
efficiënt door zero-client bureauruimte in te nemen – hij kan
zelfs met de HP QuickRelease 2 aan de achterzijde van een
monitor worden bevestigd. Meer informatie over de HP
t5565 Thin Client is beschikbaar op:
www.hp.com/go/thincomputing.

Geen configuratie
De HP Smart Client is een echt automatisch zero
clientapparaat. U configureert de server, start de client op en
maakt verbinding. HP Smart Clients combineren de
voordelen van een zero-client met HP autosensingtechnologie
die automatisch verbinding maakt met het netwerk, zoekt
naar de juiste Citrix, VMware of Microsoft
clientvirtualisatie-infrastructuur en alles downloadt wat nodig
is voor een robuuste gebruikerservaring. De gebruiker kan
snel aan het werk zonder lokale gebruikersinterface en kan
in drie stappen inloggen en productief werken.

HP t5565z Smart Client

SPECIFICATIES
Processor

VIA Nano U3500 processor (1.0 GHz)

Video

VIA ChromotionHD 2.0 geïntegreerde video

Ondersteunde I/O en
randapparatuur
Interfacemogelijkheden

6 USB 2.0; 1 serieel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 hoofdtelefoon; 1 microfooningang; DVI-I inclusief DVI-naar-VGA adapter

Emulaties

DVI-I en DVI-D digitale video-uitvoer (DVI-naar-VGA adapter inbegrepen)

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

1.36 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing/ondersteund. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Voeding

Wereldwijd autosensing 65 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz

Omgeving

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing/ondersteund. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Garantie

3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

1 Een wireless access point en internettoegang zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar
2 Optionele accessoires moeten apart worden aangeschaft.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/thinclients
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Accessoires en services

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
standaard

De HP Integrated Work Center standaard maakt het gemakkelijk om een 17- tot 22-inch HP
LCD-monitor en een HP Compaq dc7900 of ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard te
monteren als geïntegreerde oplossing.

Bestelnr.: GN783AA

HP Kensington MicroSaver
veiligheidskabelslot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens
aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

3 jaar exchange op de
volgende werkdag

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op
afstand kan worden opgelost

Bestelnr.: U4847E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

