Klient HP t5565z Smart

Príliš inteligentný, aby bol Zero

Technológia automatického rozpoznávania, ktorá sa prispôsobí
vášmu prostrediu automaticky identifikuje a pripojí sa k správnej
klientskej virtualizačnej infraštruktúre behom niekoľkých sekúnd.

Príliš inteligentný, aby bol Zero
Klient HP t5565z Smart je výnimočne inteligentný nulový
klient, ktorý prináša novú úroveň jednoduchosti a hodnoty
tenkých počítačov. HP t5565z obsahuje technológiu
automatického rozpoznávania, ktorá sa prispôsobí vášmu
prostrediu a je príliš inteligentný, aby sme mu hovorili Zero.
Môžete si vybrať, či chcete rozmiestniť alebo zmeniť účel
používania HP t5565z v prostrediach Citrix XenDesktop s
podporou HDX alebo si zvoľte VMware View alebo
Microsoft Session Virtualization prostredníctvom RDP 6 pre
brilantný užívateľský zážitok. Inteligencia klientov HP Smart
automaticky preberá možnosti predkonfigurovaného
hostiteľského servera v dátovom centre. Jednoducho pripojte
klienta HP Smart k sieti a monitoru používateľa a ste
pripravení.
Výkon PC, vstavaná energetická efektivita
Pripojte sa k najnovšej technológií displejov s natívnou
podporou duálnych digitálnych monitorov alebo pripojte
analógový monitor pomocou pomocou dodávaného
adaptéra DVI-I na VGA. Štandardné konfigurácie zahŕňajú 6
portov USB 2.0 (dva sú umiestnené v zabezpečenom USB
priestore), sériový port, paralelný port a otvor pre uloženie
napájacieho kábla. Je dostupný aj voliteľný integrovaný
bezdrôtový adaptér1.
Žiadna konfigurácia
Klient HP Smart je skutočne bezdotykové nulové klientske
zariadenie. Jednoducho nastavte váš server, zapnite klienta
a pripojte sa. Klienti HP Smart kombinujú výhody nulového
klienta s technológiou automatického snímania od HP, ktorá
sa automaticky pripojí k sieti, vyhľadá správnu klientsku
virtualizačnú infraštruktúru Citrix, VMware alebo Microsoft a
preberie všetko, čo potrebuje pre získanie úžasného
užívateľského zážitku. Používateľ pracuje veľmi rýchlo bez
lokálneho užívateľského rozhrania a od prihlásenia sa po
produktivitu sú potrebné iba tri kroky.

Žiadna správa
Vďaka infraštruktúre klienta HP Smart môžete nastaviť vašu
sieť behom niekoľkých minút. Pri každom nábehu klient HP
t5565z Smart automaticky v priebehu niekoľkých sekúnd
identifikuje prostredie pridelené serverom – a to aj v
prípade, že bol klientsky virtualizačný softvér prevedený na
nové prostredie. Počítač podľa potreby neprerušovane
prijíma aktualizácie bez ďalšej podpory IT alebo
prerušovania práce používateľa. Naše nástroje pomáhajú
minimalizovať servisné operácie na mieste, zvyšujú
prevádzkovú efektivitu a chránia vaše investície. Použite
editor profilov pre vykonávanie zmien v spojeniach iba
niekoľkými klikmi a klienti budú neprerušovane prijímať
aktualizácie z oblaku. Núdzová inteligencia na strane
klienta umožňuje používateľom zostať v spojení, aj keď je
server offline.
Žiadne kompromisy
Na rozdiel od iných nulových klientov môžete rozmiestniť
klientov HP Smart bez zbytočných obáv, pretože ak sa váš
klientsky virtualizačný softvér zmení, vaši klienti HP Smart sa
prispôsobia vášmu prostrediu. Jednoducho zmeňte klienta
HP Smart na iný protokol, vďaka čomu ušetríte čas aj
peniaze. Počítač HP t5565z má pevný dizajn, je veľmi tichý
a hodí sa do vášho prostredia - dokonca aj v prípade
pripojenia k zadnej časti monitora prostredníctvom HP
QuickRelease2 --- zaberá iba miesto nulového klienta pre
maximálnu efektivitu pracovného priestoru. Ďalšie informácie
o tenkom klientovi HP t5565 nájdete na adrese
www.hp.com/go/thincomputing.

Klient HP t5565z Smart

ŠPECIFIKÁCIE
Procesor

Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Integrovaná grafická karta VIA ChromotionHD 2.0

I/O a periferálna podpora

6 USB 2.0; 1 sériový; 1 paralelný; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 slúchadlá; 1 vstup pre mikrofón; DVI-I vrátane adaptéra DVI-na-VGA

Konektivita

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emulácie

Digitálny video výstup DVI-I a DVI-D (vrátane adaptéra DVI-I na VGA)

Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

1.36 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Spĺňa normy ENERGY STAR®; Registrované EPEAT® v mieste aplikácie/podpory. Stav registrácie podľa krajín nájdete na adrese www.epeat.net.

Zdroj

Celosvetové automatické rozpoznávanie 65 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Okolitý

Spĺňa normy ENERGY STAR®; Registrované EPEAT® v mieste aplikácie/podpory. Stav registrácie podľa krajín nájdete na adrese www.epeat.net.

Záruka

3-ročný servis zahŕňajúci vyzdvihnutie a vrátenie (Na službu sa vzťahujú obmedzenia)

1 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup k internetu. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená
2 Voliteľné príslušenstvo predávané samostatne.
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Klient HP t5565z Smart

Príslušenstvo a služby

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce
VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek
kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Stojan integrovaného pracovného centra HP umožňuje jednoduché uchytenie LCD monitora od
spoločnosti HP s uhlopriečkou 17 až 22 palcov a ultratenkého stolového počítača HP Compaq
dc7900 alebo počítača typu tenký klient HP Thin Client do jedného celku a prináša pohodlné riešenia
„všetko v jednom“.

Číslo produktu: GN783AA

Bezpečnostný káblový
zámok HP Kensington
MicroSaver

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím káblom sa pripája
k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom priestore, čím zabezpečuje, že váš
hardvér zostane presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A

3 roky, výmena na
nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je
možné vyriešiť problém na diaľku

Číslo produktu: U4847E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

