Tenký klient HP t5570e

Úsporný design, snadné nastavení

Inteligentní design, jednoduché nástroje pro správu a energetická
úspornost pro prostředí založené na systému Windows

Podpora prostředí založených na systému Windows
Tenký klient HP t5570e nabízí špičkový výkon stolního
počítače a další funkce, které usnadní a zefektivní nasazení.
Operační systém Microsoft® Windows® Embedded
Standard 7 s podporou technologií RDP 7.1 a Microsoft
RemoteFX v kombinaci s nejmodernějším softwarem přináší
uživateli rozsáhlé možnosti práce, jako by pracoval na
místním počítači. Součástí je také plně vybavený prohlížeč,
podpora nejnovějších protokolů, filtr zápisu, ochrana bránou
firewall a emulace terminálu. To vše činí tenkého klienta HP
t5570e ideální volbou pro prostředí virtualizace klientů.
Výkon stolního počítače, energetická úspornost
Získáte tradiční počítačový výkon a přehrávání multimédií,
ale spotřebujete méně energie. Konfigurace splňující normy
ENERGY STAR® pomáhají snižovat spotřebu energie.
Podnikové modely s integrovaným rozhraním Wi-Fi1 dále
nabízejí možnost bezdrátového připojení všude, kde má
vaše síť dosah. Tenký klient HP t5570e byl navržen
s ohledem na životní prostředí. Nese označení EPEAT™
a neobsahuje BFR/PVC2, takže jeho pořízení je ekologicky
odpovědným krokem. Tenký klient HP t5570e je spojením
inteligentního designu a úspornosti.
Produktivita a flexibilita porostou spolu s vámi
Novinky v zobrazovacích technologiích můžete využívat
prostřednictvím nativní podpory dvou digitálních monitorů
nebo můžete používat stávající analogové monitory pomocí
adaptéru DVI-I na VGA, který je součástí balení. Standardní
konfigurace zahrnují 6 portů USB 2.0 (dva v zabezpečeném
prostoru pro porty USB), sériový port, paralelní port
a zajišťující zásuvku napájecího kabelu. Tenkého klienta HP
t5570e je možné pomocí držáku HP QuickRelease3 snadno
připevnit za monitor nebo na stěnu, takže jej můžete bez
problémů použít i v prostředí s omezeným prostorem. Tencí
klienti HP umožňují uchovávání důležitých dat a aplikací na
bezpečném centralizovaném serveru a řízení přístupových
oprávnění pomocí účtů místních uživatelů a správců a také
použití karet Smart Card, kterým lze ještě zvýšit úroveň
zabezpečení. Tencí klienti HP t5570e podporují
nejmodernější nástroje pro připojení, které zajišťují rychlý
a snadný přístup k různým řešením virtuálních pracovních

ploch. Díky technologii SSD a standardní architektuře
tenkých klientů HP získáte roky spolehlivého provozu.
Integrované a snadno spravovatelné řešení
Získejte snadno pomocí nástrojů HP Easy Tools nejširší sadu
technologií virtualizace klientů pro připojování ke vzdáleným
aplikacím a pracovním plochám, včetně nejnovějších
nástrojů od společností Microsoft, Citrix a VMware. Nová
sada nástrojů založených na průvodcích provede správce
počáteční instalací a konfigurací a nabídne jim jednoduché
a efektivní možnosti nasazení. Díky tenkému klientu HP
t5570e na pracovním stole a osvědčenému portfoliu
hardwaru, softwaru a služeb společnosti HP, které obsahuje
řešení pro stolní počítače i datová centra, získáte nenáročný
systém, který zvýší úroveň vaší infrastruktury IT a usnadní
vám práci. Při nákupu tenkých klientů HP získáte celosvětové
služby a podporu HP, kterou zajišťuje 50 000 profesionálů
v oblasti IT ve více než 100 zemích světa. Můžete si rovněž
vybrat z řady služeb HP Care Pack a získat ke standardní
záruce další ochranu 4. Více informací o tenkém klientu HP
t5570e naleznete na adrese
www.hp.com/go/thincomputing.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Originální Windows® Embedded Standard 7

Prohlížeč

Microsoft Internet Explorer 8

Procesor

Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Integrovaná grafika VIA Chromotion HD 2.0 (v čipové sadě VIA VX900)

Podpora vstupně-výstupních a
periferních zařízení

6 USB 2.0; 1 sériový port; 1 paralelní; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 port DVI-I (součástí dodávky je adaptér DVI na VGA); 2 ze 6 portů USB 2.0 se
nachází v zabezpečené části

Možnosti připojení

10/100/1000 Ethernet

Emulace

Podpora dvou monitorů

Software

RDP 7.1 s podporou technologie Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for
VMware View a terminálové služby Microsoft

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

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

Hmotnost

Od 1,36 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

ENERGY STAR®, EPEAT®

Napájení

Univerzální/automatická detekce 65 W, 100–240 V stř., 50–60 Hz

Ekologické

ENERGY STAR®, EPEAT®

Záruka

3letá služba opravy s vyzvednutím a vrácením produktu (platí určitá omezení)

1 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k Internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená
2 Tenký klient HP t5570e neobsahuje bromované zpomalovače hoření ani polyvinylchlorid (bez obsahu BFR/PVC)

čímž odpovídá nejnovější definici označení „bez obsahu BFR/PVC”, která je uvedena v prohlášení „iNEMI Position Statement on the ‘Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)’“ (Prohlášení iNEMI o definici elektroniky s nízkým obsahem
halogenu (bez obsahu BFR/CFR/PVC)). Plastové součásti obsahují <1 000 částic bromu na jeden milion (0,1 procent) (pokud jsou zdrojem bromu bromované zpomalovače hoření) a <1 000 částic chlóru na jeden milion (0,1 procent) (pokud jsou zdrojem chlóru
CFR, PVC nebo kopolymery PVC). Všechny desky plošných spojů (PCB) a substrátové lamináty obsahují celkové množství bromu / chlóru <1 500 částic na jeden milion (0,15 procent), přičemž maximální množství chlóru je 900 částic na jeden milion
(0,09 procent) a maximální množství bromu je 900 částic na jeden milion (0,09 procent). Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí být bez obsahu BFR/PVC. Napájecí zdroj, napájecí kabely, klávesnice, myš a adaptér DVI-VGA nejsou bez obsahu BFR/PVC

3 Volitelné příslušenství prodávané samostatně

4 Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit některá omezení. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky.
Vhodnou úroveň služeb pro svůj produkt HP si můžete zvolit pomocí nástroje HP Care Pack Services Lookup Tool dostupného na adrese www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na adrese
www.hp.com/hps/carepack

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny Microsoft v USA a dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA,
kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu
stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Stojan HP Integrated Work
Center

Stojan pro integrované pracovní centrum HP umožňuje snadné upevnění 17 až 22palcových displejů
HP a ultratenkého stolního počítače HP Compaq dc7900 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu
s pohodlím řešení „vše v jednom“.

Produktové číslo: GN783AA

Klávesnice HP USB Smart
Card

Inovační plnohodnotná klávesnice, která využívá technologie Smartcard k zabránění neoprávněnému
přístupu k počítači a firemní síti.

Produktové číslo: ED707AA

Bezpečnostní kabelový
zámek HP Kensington
MicroSaver

Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve vaší
kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

Tříletá záruka s výměnou
následující pracovní den

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného
hardwaru následující den po poruše.

Produktové číslo: U4847E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat
v ideálním stavu.

