HP t5570e Thin Client

Αποτελεσματική σχεδίαση, απλή εγκατάσταση

Έξυπνη σχεδίαση, απλά εργαλεία διαχείρισης και ενσωματωμένη
εξοικονόμηση ενέργειας για την υποστήριξη και προστασία του
περιβάλλοντος βάσει Windows.

Υποστήριξη για περιβάλλοντα βάσει Windows
Το Thin Client HP t5570e προσφέρει εξαιρετική εμπειρία
επιφάνειας εργασίας με πρόσθετες λειτουργίες για τη
διευκόλυνση και αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και της
χρήσης. Το HP t5570e διαθέτει εμπλουτισμένο λειτουργικό
σύστημα Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 με
υποστήρξη RDP 7.1 και Microsoft RemoteFX, συνδυάζει
κορυφαίο στον κλάδο λογισμικό και παρέχει πλούσια
εμπειρία χρήσης με πρόγραμμα περιήγησης πλήρων
λειτουργιών, υποστήριξη του πιο πρόσφατου πρωτόκολλου,
φίλτρο εγγραφής, τείχος προστασίας και προσομοίωση
τερματικού, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για
περιβάλλοντα εικονικοποίησης client.
Απόδοση υπολογιστή, ενσωματωμένη εξοικονόμηση
ενέργειας
Θα απολαύσετε την παραδοσιακή απόδοση υπολογιστή και
αναπαραγωγή πολυμέσων με μικρότερη κατανάλωση
ενέργειας. Οι διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®
βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον,
τα ενσωματωμένα μοντέλα Wi-Fi 1 για εταιρείες παρέχουν
ασύρματη συνδεσιμότητα οπουδήποτε φτάνει το δίκτυό σας.
Σχεδιασμένο με γνώμονα το περιβάλλον, το t5570e είναι
καταχωρισμένο στο EPEAT™ και δεν περιέχει BFR/PVC2
υποστηρίζοντας έτσι τις περιβαλλοντικές σας πρωτοβουλίες.
Το HP t5570e συνδυάζει έξυπνη σχεδίαση με ενσωματωμένη
αποδοτικότητα.
Η παραγωγικότητα και η ευελιξία επεκτείνονται με εσάς
Συνδεθείτε με την πιο πρόσφατη τεχνολογία οθόνης με εγγενή
υποστήριξη δύο ψηφιακών οθονών ή χρησιμοποιήστε
αναλογικές οθόνες με τον παρεχόμενο προσαρμογέα DVI-I σε
VGA. Οι τυπικές διαμορφώσεις περιλαμβάνουν 6 θύρες USB
2.0 (οι δύο βρίσκονται σε ασφαλή υποδοχή USB), μια
σειριακή θύρα, μια παράλληλη θύρα και μια υποδοχή
φύλαξης του καλωδίου τροφοδοσίας. Επίσης, μπορείτε να
τοποθετήσετε εύκολα το HP t5570e πίσω από μια οθόνη ή
στον τοίχο με το HP QuickRelease3 ώστε να προσαρμόζεται
στον περιορισμένο χώρο σας. Τα HP Thin Client επιτρέπουν
την αποθήκευση σημαντικών δεδομένων και εφαρμογών σε
έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή και τον έλεγχο των
δικαιωμάτων πρόσβασης με τοπικές συνδέσεις χρήστη και
διαχειριστή ή την προσθήκη έξυπνων καρτών για μεγαλύτερη

ασφάλεια του τελικού σημείου. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε κορυφαίους παροχείς συνδέσεων με το HP
t5570e για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε διάφορες
λύσεις εικονικής επιφάνειας εργασίας. Χάρη στην ισχυρή
σχεδίαση και την πρότυπη αρχιτεκτονική των HP Thin Client,
θα απολαύσετε πολλά χρόνια αξιόπιστης χρήσης.
Ενσωματωμένη λύση, εύκολη διαχείριση
Αποκτήστε εύκολα το ευρύτερο δυνατό σύνολο τεχνολογιών
εικονικοποίησης υπολογιστών-πελατών για σύνδεση σε
απομακρυσμένες εφαρμογές και επιφάνειες εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων από τις Microsoft,
Citrix και VMware, χρησιμοποιώντας το HP Easy Tools. Αυτό
το νέο σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων βάσει οδηγού
καθοδηγεί τους διαχειριστές κατά την αρχική εγκατάσταση και
διαμόρφωση και παρέχει απλές και αποτελεσματικές επιλογές
ανάπτυξης. Με το HP t5570e Thin Client στο γραφείο σας, η
δοκιμασμένη σειρά υλικού από επιτραπέζιους υπολογιστές
έως κέντρα δεδομένων, το λογισμικό και οι υπηρεσίες ΗΡ θα
σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια λύση χρήσης
υπολογιστή thin που βελτιώνει την εμπειρία IT και χρήσης. Τα
HP Thin Client συνοδεύονται από εξυπηρέτηση και υποστήριξη
HP παγκοσμίως, μέσω του δικτύου 50.000 επαγγελματιών IT
που διαθέτουμε σε περισσότερες από 100 χώρες. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack
για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές
εγγυήσεις 4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HP
t5570e Thin Client, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/go/thincomputing.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows® Embedded Standard 7

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Internet Explorer 8

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Γραφικά

Ενσωματωμένο VIA ChromotionHD 2.0 (στο VIA VX900 chipset)

Υποστήριξη I/O και περιφερειακών

6 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 DVI-I (περιλαμβάνεται προσαρμογέας DVI σε VGA); 2 από τις 6 θύρες USB 2.0 είναι
σε ασφαλή θέση

Συνδεσιμότητα

10/100/1000 Ethernet

Προσομοιώσεις

Υποστήριξη δύο οθονών

Λογισμικό

RDP7.1 με υποστήριξη Remote FX, Windows Media Player 12, HP TeemTalk Terminal Emulator 7, HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for VMware
View και Microsoft Terminal Services

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 1,36 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Ισχύς

Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Εγγύηση

3ετής υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί)

1 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. 2 Το HP t5570e thin client δεν περιέχει βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές και πολυβινυλοχλωρίδιο (χωρίς

BFR/PVC), καλύπτοντας τον εξελισσόμενο ορισμό του όρου "χωρίς BFR/PVC", όπως αυτός καθορίζεται στη δήλωση "iNEMI Position Statement on the ‘Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Τα πλαστικά μέρη περιέχουν λιγότερο από 1.000
ppm (0,1%) βρωμίου (εάν το βρώμιο προέρχεται από BFR) και λιγότερο από 1.000 ppm (0,1%) χλωρίου (εάν το χλώριο προέρχεται από CFR ή PVC ή συμπολυμερή PVC). Όλες οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος (PCB) και των υποστρωμάτων
περιέχουν συνολικά λιγότερο από 1.500 ppm (0,15%) βρωμίου/χλωρίου με μέγιστη τιμή χλωρίου 900 ppm (0,09%) και μέγιστη τιμή βρωμίου 900 ppm (0,09%). Τα ανταλλακτικά αντικατάστασης μετά την αγορά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. Το τροφοδοτικό, τα
καλώδια τροφοδοσίας, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και ο προσαρμογέας DVI σε VGA περιέχουν BFR/PVC. 3 Τα προαιρετικά αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. 4 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο
επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP
Care Pack ανά προϊόν

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση για το HP Integrated
Work Center

Η βάση HP Integrated Work Center επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση μιας οθόνης LCD 17 έως 22
ιντσών της ΗΡ και ενός επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq dc7900 Ultra-slim ή ενός HP Thin Client
σε μία βάση, παρέχοντας ευκολία all-in-one.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Πληκτρολόγιο HP USB με
έξυπνη κάρτα

Πρωτοποριακό πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Smartcard για
αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο desktop PC και τα επιχειρησιακά δίκτυα.

Αριθμός προϊόντος: ED707AA

Κλειδαριά ασφαλείας για
καλώδιο HP Kensington
MicroSaver

Ξενοιάστε άμεσα. Αυτή η εύχρηστη συσκευή κλειδώματος καλωδίων συνδέεται με τον εξοπλισμό σας
και, στη συνέχεια, ασφαλίζεται σε σταθερό σημείο του χώρου εργασίας σας, διασφαλίζοντας την
απόλυτη ακινητοποίηση του εξοπλισμού.

Αριθμός προϊόντος: PC766A

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα

Αριθμός προϊόντος: U4847E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions
Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.com/eu/supportassistant

