Terminal HP t5565z Smart Client

Zbyt zaawansowany na nazwę „zero client”

Technologia automatycznego wykrywania otoczenia pozwala
rozpoznać środowisko pracy i w kilka sekund nawiązać połączenie z
odpowiednią infrastrukturą wirtualizacyjną.

Zbyt zaawansowany na nazwę „zero client”
Klient HP t5565z Smart Client jest zaawansowanym klientem
typu "zero client", który oferuje nowy poziom prostoty i
jakości podczas pracy z cienkimi stacjami roboczymi. Klient
HP t5565z oferuje także funkcję automatycznego
wykrywania otoczenia i odpowiedniego dopasowywania
konfiguracji. Tak naprawdę dzięki tym zaawansowanym
funkcjom nie pasuje on do nazwy "zero client". Możesz
zdecydować, aby wdrożyć lub przekonfigurować klienta HP
t5565z do środowisk Citrix XenDesktop z obsługą HDX lub
wybrać środowisko VMware View albo Microsoft Session
Virtualization przy użyciu RDP 6. Dzięki temu osiągniesz
najwyższy poziom jakości pracy. Klienty HP Smart Client
automatycznie otrzymują informacje od skonfigurowanego
wstępnie serwera hostującego w centrum danych. Wystarczy
podłączyć klienta HP Smart Client do sieci oraz monitor dla
użytkownika.
Wydajność komputera PC, wbudowane funkcje efektywnego
wykorzystania energii elektrycznej
Możliwość podłączenia najnowszych wyświetlaczy i
bezpośrednia obsługa dwóch cyfrowych monitorów lub
możliwość podłączenia monitora analogowego za pomocą
załączonego adaptera DVI-I–VGA. Standardowe
konfiguracje obejmują 6 portów USB 2.0 (dwa w
bezpiecznej kieszeni USB), port szeregowy, port równoległy
oraz zabezpieczenie przed wypięciem kabla zasilania.
Opcjonalnie dostępny jest także zintegrowany adapter sieci
bezprzewodowej1.
Bez konfiguracji
Klient HP Smart Client nie wymaga żadnej konfiguracji.
Wystarczy skonfigurować serwer, uruchomić klient i
podłączyć go. Klienty HP Smart Client łączą korzyści
zerowej konfiguracji z technologią detekcji środowiska HP,
która automatycznie łączy się z siecią, wykrywa
odpowiednią infrastrukturę wirtualizacji Citrix, VMware lub
Microsoft oraz pobiera odpowiednie programy. Łącznie
pozwala to osiągnąć najwyższą możliwą jakość pracy.
Ponieważ tylko trzy kroki dzielą zalogowanie się od
rozpoczęcia pracy, użytkownik od razu może rozpocząć
pracę bez wyświetlania lokalnego interfejsu.

Bez zarządzania
Dzięki infrastrukturze HP Smart Client możesz skonfigurować
sieć w ciągu kilku minut. Przy każdym uruchomieniu program
klient HP t5565z Smart Client w ciągu kilku sekund
automatycznie identyfikuje środowisko przypisane przez
serwer, nawet gdy klienckie oprogramowanie
wirtualizacyjne zostało przeniesione do nowego środowiska.
Komputer pobiera automatycznie potrzebne aktualizacje bez
konieczności pomocy przez dział IT lub przerywania pracy
użytkownika. Nasze narzędzia skracają do minimum czas
konserwacji, zwiększają wydajność i zapewniają ochronę
inwestycji. Edytor profilu pozwala szybko wprowadzić
zmiany w konfiguracji połączenia, a klienty mogą płynnie
otrzymywać aktualizacje z chmury. Awaryjny mechanizm
obsługi informacji pozwala na zachowanie łączności nawet
po wyłączeniu serwera.
Bez kompromisów
W przeciwieństwie do innych klientów typu „zero client”
klient HP Smart Client dopasowuje się do nowego
środowiska, co pozwala nie martwić się o zmiany w
klienckim oprogramowaniu wirtualizacyjnym. Wystarczy
przełączyć klienta HP Smart Client na inny protokół.
Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. Klient HP
t5565z pracuje w prawie całkowitej ciszy i doskonale pasuje
do otoczenia. Dzięki elementowi montażowemu HP
QuickRelease 2 można go nawet podłączyć do tylnej części
monitora i zmniejszyć ilość potrzebnego miejsca. Więcej
informacji na temat klienta HP t5565 Thin Client można
uzyskać na stronie www.hp.com/go/thincomputing.
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DANE TECHNICZNE
Procesor

Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Zintegrowana karta graficzna VIA ChromotionHD 2.0

Obsługa wejścia-wyjścia i urządzeń 6 portów USB 2.0; 1 port szeregowy; 1 port równoległy; 2 porty PS/2; 1 port RJ-45; 1 port DVI-I; 1 port DVI-D; 1 gniazdo słuchawek; 1 wejście mikrofonu;
peryferyjnych
DVI-I zawiera przejściówkę DVI-na-VGA
Sieci i łączność

Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)

Emulacje

Wyjścia cyfrowe DVI-I & DVI-D (z przejściówką DVI-I–VGA)

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

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

Waga

1.36 kg

Spełniane normy w zakresie sprawności Certyfikat ENERGY STAR®; Rejestracja EPEAT® (w rejonach, w których obowiązuje). Informacje na temat dostępności certyfikatów w danym kraju można znaleźć na
energetycznej
stronie www.epeat.net.

Zasilanie

Dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywane, 65 W, 100–240 V, 50–60 Hz

Ochrona środowiska

Certyfikat ENERGY STAR®; Rejestracja EPEAT® (w rejonach, w których obowiązuje). Informacje na temat dostępności certyfikatów w danym kraju można
znaleźć na stronie www.epeat.net.

Gwarancja

3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta (obowiązują pewne ograniczenia)

1 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i dostępu do Internetu. Możliwość korzystania z publicznych bezprzewodowych punktów dostępu jest ograniczona
2 Opcjonalne akcesoria, sprzedawane oddzielnie.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/thinclients
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Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze
standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość
zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i
optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Stojak HP Integrated Work
Center

Stojak HP Integrated Work Center pozwala zintegrować monitor LCD HP o przekątnej od 17 do 22
cali oraz komputer HP Compaq dc7900 Ultra-slim albo terminal Thin Client HP w jeden
wielofunkcyjny moduł, zajmujący niewiele miejsca.

Numer produktu: GN783AA

Linka zabezpieczająca
HP/Kensington MicroSaver
Security

Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z jednej
strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu sprzęt na
pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

3 lata, wymiana w
następnym dniu roboczym

HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można
rozwiązać zdalnie

Numer produktu: U4847E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions
Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

