HP t5565z Smart klient
For smart til å bli kalt Null

Teknologi for automatisk oppdaging som tilpasser seg miljøet og
automatisk identifiserer og kobler til riktig
klientvirtualiseringsinfrastruktur på bare sekunder.

For smart til å bli kalt Null
HP t5565z Smart klient er en unikt intelligent null-klient som
leverer nye nivåer av enkelhet og verdi innenfor tynn
databehandling. HP t5565z er for smart til å bli kalt "null"
og har teknologi for automatisk oppdaging som tilpasser seg
miljøet ditt. Du kan velge å utplassere eller omfordele HP
t5565z i Citrix XenDesktop-miljøer med støtte for HDX, eller
velge VMware View eller Microsoft Session Virtualization via
RDP 6 for en fantastisk brukeropplevelse. Intelligensen i HP
Smarte klienter arves automatisk fra den
forhåndskonfigurerte vertsserveren i datasenteret. Koble
ganske enkelt HP Smart klient til nettverket og en
brukerskjerm, og du er i gang.
PC-ytelse, innebygd energieffektivitet
Koble til den nyeste skjermteknologien med innebygd støtte
for to digitale skjermer, eller koble til en analog skjerm med
den inkluderte DVI-I-til-VGA-adapteren.
Standardkonfigurasjoner inkluderer 6 USB 2.0-porter (to er
plassert i et sikkert USB-rom), en seriellport, en paralellport
og et strømledningsfeste. En valgfri integrert trådløsadapter
er også tilgjengelig1.
Ingen konfigurering
HP Smart klient er virkelig berøringsfri null-klientenhet. Bare
konfigurer serveren, start opp klienten og koble til. HP
Smarte klienter kombinerer fordelene ved en null-klient med
HPs teknologi for automatisk oppdaging som automatisk
kobler til nettverket og søker etter riktig Citrix-, VMware- eller
Microsoft-infrastruktur for klientvirtualisering og laster ned alt
som trengs for å levere en robust brukeropplevelse. Brukeren
kommer raskt i gang uten noe lokalt brukergrensesnitt og
med bare tre trinn fra pålogging til produktivitet.

Ingen administrasjon
Ved å bruke HP Smart klient-infrastrukturen kan du sette opp
nettverket på minutter. Ved hver oppstart vil HP t5565z Smart
klient automatisk identifisere det tildelte miljøet fra serveren
på sekunder – selv om klientvirtualiseringsprogramvaren er
overført til et nytt miljø. Skrivebordet mottar sømløst
oppdateringer ved behov uten særskilt IT-støtte og uten
avbrudd i brukerøkten. Verktøyene våre bidrar til å minimere
antall vedlikeholdsbesøk, som fører til større driftseffektivitet
og beskytter investeringen. Bruk profilredigeringsprogrammet
til å gjøre tilkoblingsendringer med noen få klikk, og
klientene mottar sømløst oppdateringer fra nettskyen. Med
Fall-back Intelligence på klienten kan brukere være tilkoblet
selv om serveren er frakoblet.
Ingen kompromisser
I motsetning til andre null-klienter kan du utplassere HP
Smarte klienter i visshet om at hvis
klientvirtualiseringsprogramvaren endres, vil HP Smarte
klienter tilpasse seg miljøet. Endre ganske enkelt din HP
Smart klient til en annen protokoll, og spar tid og penger.
Halvlederdesignen til HP t5565z er nærmest lydløs og
passer inn i miljøet – også når den er festet til baksiden av
en skjerm med HP QuickRelease 2 – og gir en null-klient som
ikke tar opp plass, for maksimal utnyttelse av arbeidsplassen.
Hvis du vil ha mer informasjon om HP t5565 tynn klient, kan
du se www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5565z Smart klient

SPESIFIKASJONER
Prosessor

VIA Nano U3500 prosessor (1.0 GHz)

Video

VIA ChromotionHD 2.0 integrert grafikk

I/O- og periferstøtte

6 USB 2.0; 1 seriell; 1 parallell; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 hodetelefoner; 1 mikrofoninngang; DVI-I inkluderer DVI-til-VGA-adapter

Tilkobling

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emuleringer

Digitale DVI-I- og DVI-D-skjermutganger (pluss inkludert DVI-I-til-VGA-adapter)

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

1.36 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT®-registrert der det er aktuelt/støttes. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 65 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Miljømessig

ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT®-registrert der det er aktuelt/støttes. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Garanti

3 års hente- og returservice (visse begrensninger gjelder)

1 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset
2 Ekstra tilbehør selges separat.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker som tilhører gruppen av Microsoft-selskaper i USA og andre land.

4AA3-4494NOE. Mai 2011

HP t5565z Smart klient

Tilbehør og tjenester

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter,
kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en
brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP integrert stativ for
arbeidsstasjoner

Med HP Integrated Work Center Stand kan du enkelt feste en 17- til 22-tommers HP LCD-skjerm og en
HP Compaq dc7900 ultratynn stasjonær PC eller HP tynn klient på ett enkelt stativ for å få en praktisk
"alt-i-ett"-formfaktor.

Produktnummer: GN783AA

HP Kensington MicroSaver
sikkerhetskabellås

Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og deretter til et
forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir stående akkurat der den er.

Produktnummer: PC766A

3 års utskifting neste
virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U4847E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

