HP t5570e tynd klient

Effektivt design, enkel opsætning

Smart design, enkle administrationsværktøjer og indbygget
energieffektivitet, som understøtter og beskytter dit
Windows-baserede miljø.

Understøtter Windows-baserede miljøer
Den tynde HP t5570e-klient har ekstra funktioner, som gør
det nemt og enkelt at installere og bruge den. Microsoft®
Windows® Embedded Standard 7 operativsystem med
masser af funktioner og understøttelse af RDP 7.1 samt
Microsoft RemoteFX og førende software giver en oplevelse,
der svarer til lokale pc'er med en browser med alle
funktioner, understøttelse af de nyeste protokoller, skrivefilter,
firewallbeskyttelse samt terminalemulering og gør HP t5570e
til det ideelle valg i klientvirtualiseringsmiljøer.
Pc-ydelse med indbygget energieffektivitet
Du får traditionel pc-ydelse og multimedieafspilning og
bruger mindre strøm. ENERGY STAR®-mærkede
konfigurationer er med til at reducere strømforbruget.
Virksomhedsmodeller med integreret Wi-Fi 1 giver endvidere
sikker trådløs tilslutning til netværket. HP t5570e, der er
designet under hensyntagen til miljøet, er EPEAT™-registreret
og BFR/PVC-fri 2. HP t5570e kombinerer et smart design
med indbygget effektivitet.
Produktivitet og fleksibilitet, der kan udbygges i takt med
behovet
Få den nyeste skærmteknologi med indbygget understøttelse
af to digitale skærme, eller brug eksisterende analoge
skærme vha. den medfølgende DVI-I til VGA adapter.
Standardkonfigurationerne omfatter 6 USB 2.0 stik (to sidder
i et sikkert USB-rum), en seriel port, en parallel port samt
holder til strømledning. HP t5570e kan endvidere nemt
monteres bag en skærm eller på væggen med HP
QuickRelease 3, så den også kan bruges steder med
begrænset plads. Med HP's tynde klienter kan du gemme
kritiske data og applikationer på en sikker central server og
styre adgangstilladelserne med lokale bruger- og
administratorkonti eller tilføje smart cards, som giver større
sikkerhed. Du kan også bruge førende "connection brokers"
i forbindelse med HP t5570e, som giver nem og hurtig
adgang til mange forskellige virtuelle desktopløsninger. Du
får mange års pålidelig brug med solid-state-designet og
standardarkitekturen på HP's tynde klienter.

Integreret løsning, der er nem at administrere
Få det største udvalg af klientvirtualiseringsteknologier til
tilslutning af eksterne applikationer og desktops, herunder
det nyeste fra Microsoft, Citrix og VMware med HP Easy
Tools. Dette nye sæt guidebaserede værktøjer hjælper
administratorerne gennem den indledende opsætning og
konfiguration og indeholder enkle og effektive
installationsmuligheder. Med en HP t5570e tynd klient på
skrivebordet, hjælper HP’s portefølje af desktop-til-datacenter
hardware, software og services dig med at skabe en tynd
databehandlingsløsning, som giver nemmere
brugerløsninger. HP's tynde klienter er dækket af HP's
globale service og support via vores net af 50.000 teknikere
i mere end 100 lande. Du kan også vælge en udvidet
garanti blandt vores mange HP Care Pack Services, så
produktet er endnu bedre beskyttet 4. Læs mere om tynde HP
t5570e-klienter på www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5570e tynd klient

SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Original Windows® Embedded Standard 7

Browser

Microsoft Internet Explorer 8

Processor

VIA Nano U3500 Processor (1.0 GHz)

Video

Integreret VIA ChromotionHD 2.0 (i VIA VX900-chipsæt)

I/O- og periferiunderstøttelse

6 USB 2.0; 1 seriel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI-til-VGA adapter medfølger); 2 af 6 USB 2.0 er i et sikkert rum

Tilslutning

10/100/1000 Ethernet

Emuleringer

Understøtter to skærme

Software

RDP 7.1 med understøttelse af Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for
VMware View samt Microsoft Terminal Services

Mål (B x D x H)

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

Vægt

Fra 1,36 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket og EPEAT®-registreret

Strøm

Global auto-sensing 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Miljømæssigt

ENERGY STAR®-mærket og EPEAT®-registreret

Garanti

3 års afhentning og returnering (der gælder visse begrænsninger)

1 Der kræves et trådløst netværk samt adgang til internettet. Adgangen til offentlige trådløse netværker er begrænset
2 Den tynde HP t5570e klient er fri for bromerede flammehæmmere samt polyvinylchlorid (BFR/PVC-fri)

overholder den løbende definition af "BFR/PVC-fri" som angivet i "iNEMI Position Statement on the ‘Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free).’" Plastikdele indeholder <1.000 ppm (0,1 procent) bromin (hvis Br-kilden er fra BFR'er) og <1.000
ppm (0,1 procent) chlor (hvis Cl-kilden er fra CFR'er eller PVC eller PVC-copolymerer). Alle PCB (Printed Circuit Board) og substratlaminater indeholder bromin/chlor på i alt <1.500 ppm (0,15 procent) med maks. chlor på 900 ppm (0,09 procent) og maks.
bromin på 900 ppm (0,09 procent) Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri. Strømforsyning, netledninger, tastatur, mus og DVI-til-VGA adapter er ikke BFR/PVC-fri

3 Tilbehør skal anskaffes separat. 4 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger

servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/thinclients
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4AA3-5951DAE. August 2011

HP t5570e tynd klient

Tilbehør og services

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible
HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller
vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Stativ til integreret
driftscenter

Med HP's Integrated Work Center Stand kan du nemt montere en 17" til 22" HP LCD-skærm og en HP
Compaq dc7900 ultraslank desktop pc eller en HP tynd klient på et enkelt stativ, så du har det hele
samlet.

Produktnummer: GN783AA

HP USB-SmartCard-tastatur

Et innovativt tastatur i fuld størrelse med Smartcard-teknologi, der forhindrer uautoriseret adgang til
desktop-pc'er og virksomhedens netværk.

Produktnummer: ED707AA

HP Kensington
MicroSaver-sikkerhedslås til
ledninger

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en stationær
genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

3 år med ombytning næste
hverdag

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke
problemet kan løses centralt.

Produktnummer: U4847E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

