HP t5570e tynn klient

Effektiv design, enkelt oppsett

Smart design, enkle administrasjonsverktøy og innebygd
energieffektivitet støtter og beskytter ditt Windows-baserte miljø.

Støtte for Windows-baserte miljøer
HP t5570e tynn klient leverer en topp stasjonær opplevelse
med tilleggsfunksjoner som gjør utplassering og bruk enkelt
og effektivt. Funksjonsrikt Microsoft® Windows® Embedded
Standard 7 operativsystem med støtte for RDP 7.1 og
Microsoft RemoteFX kombinert med markedsledende
programvare gir en rik brukeropplevelse som lokal PC, med
en nettleser med alle funksjoner, støtte for de nyeste
protokollene, skrivefilter, brannmurbeskyttelse og
terminalemulering som gjør HP t5570e til det ideelle valget
for miljøer med klientvirtualisering.
PC-ytelse, innebygd energieffektivitet
Du vil oppleve tradisjonell PC-ytelse og avspilling av
multimedier sammen med lavere strømforbruk. ENERGY
STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner bidrar til å redusere
strømforbruket. Bedriftsklare modeller med integrert Wi-Fi 1
tilbyr også trådløs tilkobling innenfor nettverket ditt. HP
t5570e er laget med tanke på miljøet, og er
EPEAT®-registrert og BFR/PVC-fri 2 for å støtte opp under
dine egne miljøinitiativer. HP t5570e kombinerer smart
design med innebygd effektivitet.
Produktivitet og ytelse utvides sammen med deg
Koble til det nyeste innen skjermteknologi med innebygd
støtte for to digitale skjermer, eller bruk eksisterende analoge
skjermer med den medfølgende DVI-I-til-VGA-adapteren.
Standardkonfigurasjoner inkluderer 6 USB 2.0-porter (to er
plassert i et sikkert USB-rom), en seriellport, en parallellport
og et strømledningsfeste. Og du kan enkelt montere HP
t5570e bak en skjerm eller på en vegg med HP
QuickRelease 3 hvis du er i et miljø med plassbegrensninger.
Med HP tynne klienter kan du lagre viktige data og
programmer på en sikker, sentral server og styre
tilgangstillatelser med lokale bruker- og
administratorpålogginger eller legge til smartkort for større
sluttpunktsikkerhet. Du kan også bruke markedsledende
tilkoblingsmeglere med HP t5570e for rask og enkel tilgang
til en rekke løsninger for virtuelt skrivebord. Du vil sette pris
på år med pålitelig bruk med Solid State-designen og
industristandardarkitekturen i HP tynne klienter.

Integrert løsning, enkel å administrere
Få det største utvalget av klientvirtualiseringsteknologi for
tilkobling til eksterne applikasjoner og skrivebord, inkludert
det nyeste fra Microsoft, Citrix og VMware, ved bruk av HP
Easy Tools. Dette nye, veiviserbaserte settet med verktøy
leder administratorer gjennom førstegangsoppsett og
konfigurasjon, og gir enkle og effektive
utplasseringsalternativer. Med HP t5570e tynn klient på
skrivebordet vil HPs utprøvde portefølje av
skrivebord-til-datasenter-maskinvare, -programvare og
-tjenester hjelpe deg med å lage en tynn
databehandlingsløsning som forbedrer IT og
brukeropplevelsen. HPs tynne klienter støttes av HPs globale
service og støtte gjennom vårt nettverk med 50 000
IT-medarbeidere i mer enn 100 land. Du kan også velge
mellom en rekke HP Care Pack-tjenester for å utvide
beskyttelsen utover standardgarantien 4. Hvis du vil ha mer
informasjon om HP t5570e tynn klient, kan du se
www.hp.com/go/thincomputing.

HP t5570e tynn klient

SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Ekte Windows® Embedded Standard 7

Nettleser

Microsoft Internet Explorer 8

Prosessor

VIA Nano U3500 prosessor (1.0 GHz)

Video

Integrert VIA ChromotionHD 2.0 (i VIA VX900-brikkesett)

I/O- og periferstøtte

6 USB 2.0; 1 seriell; 1 parallell; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI-til-VGA-adapter inkludert); 2 av de 6 USB 2.0 er i sikkert rom

Tilkobling

10/100/1000 Ethernet

Emuleringer

Støtte for to skjermer

Programvare

RDP7.1 med støtte for Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for VMware
View og Microsoft Terminal Services

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 1,36 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT®-registrert

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 65 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Miljømessig

ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT®-registrert

Garanti

3 års hente- og returservice (visse begrensninger gjelder)

1 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset
2 HP t5570e tynn klient er fri for bromerte flammehemmere og polyvinylklorid (BFR/PVC-fri)

oppfyller definisjonen av “BFR/PVC-fri” slik det er fastslått i “iNEMI Position Statement on the ‘Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)”. Plastdeler inneholder < 1000 ppm (0,1%) bromid [hvis Br-kilden er fra BFRer) og < 1000 ppm (0,1%) klorin
(hvis CI-kilden er fra CFRer eller PVC eller PVC-kopolymer). Alle kretskort (PCB) og substratlaminater inneholder brom/klor som totalt er < 1 500 ppm (0,15 prosent) med maksimalt klor på 900 ppm (0,09 prosent) og maksimalt brom på 900 ppm (0,09 prosent).
Servicedeler etter kjøp er kanskje ikke BFR/PVC-frie. Strømforsyning, strømledninger, tastatur, mus og DVI-til-VGA-adapter er ikke BFR/PVC-frie

3 Ekstra tilbehør selges separat

4 Servicenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter utover standardgarantiene.
Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester er tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack per produkt

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/thinclients
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Tilbehør og tjenester

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter,
kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en
brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP integrert stativ for
arbeidsstasjoner

Med HP Integrated Work Center Stand kan du enkelt feste en 17- til 22-tommers HP LCD-skjerm og en
HP Compaq dc7900 ultratynn stasjonær PC eller HP tynn klient på ett enkelt stativ for å få en praktisk
"alt-i-ett"-formfaktor.

Produktnummer: GN783AA

HP USB smartkorttastatur

Et nyskapende tastatur i full størrelse som benytter Smartcard-teknologi for å forhindre ikke-godkjent
tilgang til stasjonære PC-er og bedriftsnettverk.

Produktnummer: ED707AA

HP Kensington MicroSaver
sikkerhetskabellås

Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og deretter til et
forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir stående akkurat der den er.

Produktnummer: PC766A

3 års utskifting neste
virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U4847E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

