HP t5565z Akıllı İstemci

Zero olarak adlandırılmayacak kadar akıllı

Otomatik algılama teknolojisi doğru istemci sanallaştırma altyapısını
birkaç saniyede otomatik olarak saptayarak ve bağlanarak
ortamınıza uyum sağlar.

Zero olarak adlandırılmayacak kadar akıllı
HP t5565z Akıllı İstemci, ince bir bilgisayarda yeni kolaylık
ve değer düzeyleri sunan benzersiz derecede akıllı bir zero
istemcidir. Zero olarak adlandırılamayacak kadar akıllı olan
HP t5565z istemci, ortamınıza uyum sağlayan otomatik
algılama teknolojisine sahiptir. HP t5565z istemciyi, Citrix
XenDesktop ortamlarında HDX desteğiyle dağıtmayı veya
yeniden oluşturmayı ya da mükemmel bir kullanıcı deneyimi
için RDP 6 aracılığıyla VMware View veya Microsoft Session
Virtualization'ı tercih edebilirsiniz. HP Akıllı İstemcilerin iş
zekası, veri merkezinde önceden yapılandırılmış ana
bilgisayar sunucusundan otomatik olarak alınır. HP Akıllı
İstemciyi ağa bağlamanız ve bir kullanıcı monitörü takmanız
yeterlidir.
Bilgisayar performansı, yerleşik enerji verimliliği
Yerel çift dijital monitör desteği ile en son teknolojiye sahip
bir ekrana bağlayın veya mevcut DVI-I - VGA adaptörünü
kullanarak analog bir monitöre bağlayın. Standart
yapılandırmalarda 6 USB 2.0 bağlantı noktası (ikisi kapalı
USB bölmesinde), bir seri bağlantı noktası, bir paralel
bağlantı noktası ve bir güç kablosu koruma yuvası bulunur.
Ayrıca isteğe bağlı tümleşik kablosuz bir adaptör de
bulunur1.
Sıfır yapılandırma
HP Akıllı istemci dokunmatik olmayan gerçek bir zero istemci
aygıtıdır. Yalnızca sunucunuzu kurun, istemcinin
önyüklemesini yapın ve bağlanın. HP Akıllı İstemciler,
otomatik olarak ağa bağlanıp doğru Citrix, VMware veya
Microsoft istemci sanallaştırma altyapısını bulan ve güçlü bir
kullanıcı deneyimi sunmak için gereken her şeyi indiren HP
otomatik algılama teknolojisi ile zero istemci özelliklerini bir
araya getirir. Kullanıcı, oturum açtığı andan verimli bir
şekilde çalışmaya yerel kullanıcı arayüzü olmadan ve
yalnızca üç adımda hızlı bir şekilde başlayabilir.

Sıfır yönetim
HP Akıllı İstemci altyapısını kullanarak ağınızı dakikalar
içinde kurabilirsiniz. HP t5565z Akıllı İstemci, istemci
sanallaştırma yazılımı yeni bir ortama geçirilmiş olsa bile,
her önyüklemede sunucudan atanan ortamı saniyeler içinde
otomatik olarak belirler. Masaüstü bilgisayar, gereken
güncellemeleri ayrıca BT desteği gerektirmeden ve kullanıcı
oturumuna ara vermeden sorunsuz bir şekilde alır.
Araçlarımız yerinde bakım sayısının azaltılmasına yardımcı
olur, çalışma verimliliğini artırır ve yatırımınızı korur. Bağlantı
değişikliklerini birkaç tıklatma ile yapmak ve istemcilerin
bulut sistemden güncellemeleri sorunsuz bir şekilde alması
için profil düzenleyiciyi kullanın. İstemcideki Fall-back
Intelligence, sunucu Internet'e bağlı olmadığında bile
kullanıcıların bağlantıda kalmalarını sağlar.
Sıfır taviz
HP Akıllı İstemcileri gönül rahatlığıyla dağıtın; diğer zero
istemcilerden farklı olarak, istemci sanallaştırma yazılımınız
değişse bile HP Akıllı İstemcileriniz ortamınıza uyum sağlar.
HP Akıllı İstemcinizi zamandan ve paradan tasarruf
sağlayacak şekilde başka bir protokole göre oluşturmanız
yeterlidir. Katı halli tasarımı sayesinde HP t5565z , HP
QuickRelease2 ile monitör arkasına takıldığında bile
neredeyse tamamen sessizdir ve ortamınıza uyum sağlar,
üstelik maksimum çalışma alanı verimliliği için zero istemci
kadar yer kaplar. HP t5565 İnce İstemci hakkında daha
fazla bilgi için lütfen www.hp.com/go/thincomputing
adresini ziyaret edin.

HP t5565z Akıllı İstemci

ÖZELLİKLER
Işlemci

VIA Nano U3500 İşlemci (1.0 GHz)

Video

VIA ChromotionHD 2.0 tümleşik grafik

G/Ç ve çevre birim desteği

6 USB 2.0; 1 seri; 1 paralel; 2 adet PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 kulaklık; 1 mikrofon girişi; DVI-I, DVI-VGA adaptörü içerir

Bağlanabilirlik

10/100/1000 Ethernet (RJ-45)

Emülasyon

DVI-I ve DVI-D dijital video çıkışı (ayrıca DVI-I - VGA adaptörü dahildir)

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

1.36 kg

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® kayıtlı (bulunduğu/desteklendiği yerlerde). Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.

Güç

Universal otomatik algılama 65 W, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Çevresel

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® kayıtlı (bulunduğu/desteklendiği yerlerde). Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.

Garanti

3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)

1 Kablosuz erişim noktası ve İnternet erişimi gereklidir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır
2 İsteğe bağlı aksesuarlar ayrıca satılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/thinclients
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP Tümleştirilmiş İş Merkezi
Sehpası

HP Tümleşik İş Merkezi Sehpası, "all in one" biçim rahatlığı elde etmek için, bir 17 - 22 inç HP LCD
monitörü ve bir HP Compaq dc7900 Ultra İnce Masa Üstü Bilgisayarı ya da HP İnce İstemciyi tek bir
sehpa üzerine takmanızı sağlar.

Ürün numarası: GN783AA

HP Kensington MicroSaver
Güvenlik Kablosu Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra çalışma alanınızdaki
bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması gereken yerde kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı
bir şekilde değiştirir

Ürün numarası: U4847E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

