HP t5570e Thin Client

Efficiënt ontwerp, eenvoudige installatie

Slim ontwerp, eenvoudige beheertools en ingebouwde
energie-efficiency om uw Windows-omgeving te ondersteunen en te
beschermen.

Ondersteuning voor Windows-omgevingen
De HP t5570e thin client biedt een geweldige
desktopervaring met extra functionaliteit voor een
eenvoudige implementatie en efficiënt gebruik. Het
veelzijdige Microsoft® Windows® Embedded Standard 7
besturingssysteem met ondersteuning voor RDP 7.1 en
Microsoft RemoteFX, plus toonaangevende software, geven
gebruikers het gevoel dat zij op een lokale pc werken, met
een volwaardige browser, ondersteuning voor de nieuwste
protocollen, schrijffilter, firewallbescherming en
terminalemulatie. De HP t5570e is hiermee de ideale keus
voor clientvirtualisatie-omgevingen.
Pc-prestaties, ingebouwde energiezuinigheid
U beschikt over traditionele pc prestaties en
afspeelmogelijkheden voor multimedia, maar verbruikt
minder elektriciteit. ENERGY STAR®-gekwalificeerde
configuraties verlagen het stroomverbruik. De enterpriseklare
modellen met ingebouwd Wi-Fi1 zijn bovendien overal in uw
netwerk veilig draadloos aan te sluiten. De HP t5570e is
ontworpen met oog voor het milieu: EPEAT™-geregistreerd
en BFR/PVC-vrij2 om de milieu-initiatieven van uw bedrijf te
ondersteunen. De HP t5570e combineert een slim ontwerp
met ingebouwde efficiency.
Productiviteit en flexibiliteit groeien met u mee
Aan te sluiten op de nieuwste schermtechnologie met
standaard ondersteuning voor twee digitale monitoren of op
bestaande analoge schermen met de meegeleverde DVI-I
naar VGA adapter. Standaard configuraties omvatten 6 USB
2.0-poorten (twee bevinden zich in veilig
USB-compartiment), een seriële poort, een parallelle poort
en een uitsparing voor het netsnoer. De HP t5570e is
gemakkelijk achter een monitor of op de muur te monteren
met de HP QuickRelease3, waarna hij nog minder ruimte
inneemt. Met HP thin clients kunt u kritische data en
applicaties op een veilige, centrale server laten staan en
toegangsrechten instellen met lokale gebruikers- en
beheerlogins of Smart Cards toevoegen voor een betere
end-pointbeveiliging. U kunt ook toonaangevende
connection brokers gebruiken met de HP t5570e voor snelle,
gemakkelijke toegang tot tal van virtuele
desktopoplossingen. HP thin clients hebben een solid-state

ontwerp en industriestandaard architectuur en zijn daarmee
jarenlang betrouwbaar te gebruiken.
Geïntegreerde oplossing, gemakkelijk te beheren
Het breedste scala aan clientvirtualisatietechnologie om
verbinding te maken met remote applicaties en desktop pc's,
met inbegrip van de nieuwste producten van Microsoft, Citrix
en VMware, via HP Easy Tools. Deze nieuwe
wizard-gebaseerde set programma's leidt beheerders door
de eerste installatie en configuratie en biedt eenvoudige,
effectieve implementatie-opties. Met HP t5570e thin clients
op het bureau en HP's beproefde desktop-naar-datacenter
hardware, software en services creëert u een thin
computeroplossing die beter is voor uw IT en uw gebruikers.
HP thin clients worden ondersteund door HP's wereldwijde
service en support via een netwerk van 50.000
IT-professionals in meer dan 100 landen. U heeft bovendien
keuze uit een reeks HP Care Pack Services om de standaard
garantie uit te breiden met extra bescherming4. Meer
informatie over de HP t5570e Thin Client is beschikbaar op:
www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5570e Thin Client

SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Legitieme Windows® Embedded Standard 7

Browser

Microsoft Internet Explorer 8

Processor

VIA Nano U3500 processor (1.0 GHz)

Video

Geïntegreerde VIA Chromotion HD 2.0 (in VIA VX900 chipset)

Ondersteunde I/O en
randapparatuur

6 USB 2.0; 1 serieel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI-naar-VGA adapter inbegrepen); 2 van de 6 USB 2.0 bevinden zich in een
beveiligd compartiment.

Interfacemogelijkheden

10/100/1000 Ethernet

Emulaties

Ondersteunt twee monitoren

Software

RDP 7.1 met ondersteuning voor Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 voor
VMware View en Microsoft Terminal Services

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

Vanaf 1,36 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT®-geregistreerd

Voeding

Wereldwijd autosensing 65 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz

Omgeving

ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT®-geregistreerd

Garantie

3 jaar haal- en brengservice (bepaalde beperkingen zijn van toepassing)

1 Een wireless access point en internettoegang zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar
2 HP t5570e thin clients bevatten geen broomhoudende vlamvertragers en geen polyvinylchloride (BFR/PVC-vrij)

ze voldoen aan de definitie in ontwikkeling van 'PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free).'" Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom (als de Br-bron afkomstig is
van BFR's) en < 1000 ppm (0,1%) chloor (als de Cl-bron afkomstig is van CFR's of PVC of PVC-copolymeren). Alle printplaten (PCB's) en substraatlaminaten bevatten een broom/chloortotaal van <1500 ppm (0,15%) met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en
maximaal 900 ppm (0,09%) broom. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij. Voeding, netsnoeren, toetsenbord, muis en DVI-naar-VGA adapter zijn niet BFR/PVC-vrij

3 Optionele accessoires moeten apart worden aangeschaft

4 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care Pack Services bieden serviceopties ter
aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is
beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/thinclients
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HP t5570e Thin Client

Accessoires en services

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
standaard

De HP Integrated Work Center standaard maakt het gemakkelijk om een 17- tot 22-inch HP
LCD-monitor en een HP Compaq dc7900 of ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard te
monteren als geïntegreerde oplossing.

Bestelnr.: GN783AA

HP USB Smart Card
toetsenbord

Innovatief standaardtoetsenbord met Smartcard-technologie om ongewenste toegang tot de desktop
pc en het bedrijfsnetwerk te voorkomen.

Bestelnr.: ED707AA

HP Kensington MicroSaver
veiligheidskabelslot

Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens
aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

3 jaar exchange op de
volgende werkdag

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op
afstand kan worden opgelost

Bestelnr.: U4847E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.com/eu/supportassistant

