Smart Client HP t5565z

Demasiado inteligente para lhe chamar Zero

Tecnologia de detecção automática que se adapta ao seu ambiente,
identificando e ligando-se automaticamente à infra-estrutura de
virtualização de clientes certa em apenas alguns segundos.

Demasiado inteligente para lhe chamar Zero
O Smart Client HP t5565z é um zero client inteligente único
que proporciona novos níveis de simplicidade e valor em
computação thin. Demasiado inteligente para lhe chamar
Zero, o HP t5565z está equipado com tecnologia de
detecção automática que se adapta ao seu ambiente. Pode
optar entre implementar ou adaptar o HP t5565z em
ambientes Citrix XenDesktop com suporte para HDX, ou
escolher entre VMware View ou Microsoft Session
Virtualization via RDP 6, para uma experiência de utilizador
brilhante. A inteligência do Smart Client HP é
automaticamente herdada do servidor anfitrião
pré-configurado no centro de dados. Basta ligar o Smart
Client HP à rede e a um monitor do utilizador e está pronto.
Desempenho de PC, eficiência energética incorporada
Ligue-se à mais recente tecnologia de ecrãs com suporte
para monitor digital duplo nativo ou ligue-se a um monitor
analógico, utilizando o adaptador DVI-I para VGA incluído.
As configurações padrão incluem 6 portas USB 2.0 (duas
localizam-se num compartimento USB seguro), uma porta
série, uma porta paralela e uma ranhura de retenção para
cabo de alimentação. Encontra-se também disponível um
adaptador sem fios integrado1.
Sem necessidade de configuração
O Smart Client HP é realmente um dispositivo zero client
sem necessidade de toque. Basta configurar o seu servidor,
arrancar o cliente e ligar. Os Smart Clients HP combinam os
benefícios de um zero client com a tecnologia de Detecção
automática da HP, que se liga automaticamente à rede,
procura a infra-estrutura de virtualização de clientes Citrix,
VMware ou Microsoft certa e transfere todos os elementos
de que necessita para proporcionar uma experiência de
utilizador robusta. O utilizador fica pronto a funcionar
rapidamente, sem qualquer interface de utilizador local e
com apenas três passos entre o início de sessão e a
produtividade.

Sem necessidade de gestão
Utilizando a infra-estrutura Smart Client HP, pode configurar
a sua rede em minutos. Em cada arranque, o Smart Client
HP t5565z identifica automaticamente o ambiente atribuído
do servidor em segundos – mesmo que o software de
virtualização de clientes tenha passado para um novo
ambiente. O ambiente de trabalho recebe actualizações
contínuas, conforme necessário, sem suporte de TI individual
ou sem a interrupção da sessão do utilizador. As nossas
ferramentas ajudam a minimizar as visitas de manutenção
no local, melhoram a eficácia de funcionamento e protegem
o seu investimento. Utilize o editor de perfis para alterar as
ligações com apenas alguns cliques e os clientes recebem
actualizações contínuas da nuvem. As informações de
recurso no cliente permitem que os utilizadores permaneçam
ligados mesmo se o servidor estiver offline.
Sem compromissos
Ao contrário do que acontece com outros zero clients, pode
implementar Smart Clients HP com a tranquilidade de saber
que, se o software de virtualização de clientes mudar, os
seus Smart Clients HP irão adaptar-se ao seu ambiente.
Basta adaptar o seu Smart Client HP a outro protocolo,
poupando tempo e dinheiro. O design de estado sólido do
HP t5565z é quase silencioso e adapta-se ao seu ambiente mesmo ligado à parte posterior de um monitor com o HP
QuickRelease2] --- criando uma área de zero client para uma
eficácia máxima do espaço de trabalho. Para obter mais
informações sobre o Thin Client HP t5565, visite
www.hp.com/go/thincomputing.

Smart Client HP t5565z

ESPECIFICAÇÕES
Processador

Processador U3500 VIA Nano (1.0 GHz)

Video

Placa gráfica VIA ChromotionHD 2.0 integrada

E/S e suporte para periféricos

6 USB 2.0; 1 série; 1 paralela; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 auscultadores; 1 entrada para microfone; DVI-I inclui adaptador DVI para VGA

Conectividade

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emulações

Saída de vídeo digital DVI-I e DVI-D (mais adaptador DVI-I para VGA incluído)

Dimensões (L x P x A)

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

Peso

1.36 kg

Conformidade com standards de
eficiência energética

Qualificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT®, se aplicável/suportado. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.

Alimentação

Detecção automática universal 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Ambientais

Qualificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT®, se aplicável/suportado. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.

Garantia

Serviço de recolha e entrega, durante 3 anos (são aplicáveis determinadas restrições)

1 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos
2 Acessórios opcionais vendidos separadamente.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/thinclients
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Acessórios e Serviços

Montagem monitor LCD com
libertação rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em
conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte,
de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Suporte HP Integrated Work
Center

O suporte HP Integrated Work Center permite-lhe ligar facilmente um monitor LCD HP de 17 a 22
pol. e um PC Desktop HP Compaq dc7900 Ultra-slim ou Thin Client HP num único suporte para
comodidade de um factor de forma "all-in-one".

Número do produto: GN783AA

Bloqueio de cabo HP
Kensington MicroSaver
Security

Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se ao seu hardware
e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho, assegurando que o hardware permaneça
exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

Troca no dia útil seguinte, 3
anos.

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia
seguinte ao problema, se não for possível solucionar o problema remotamente

Número do produto: U4847E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

