Terminal thin client HP t5570e

Znakomita konstrukcja, prosta konfiguracja

Znakomita konstrukcja, proste narzędzia do zarządzania oraz
wbudowane funkcje zapewniające oszczędność energii chronią
środowisko Windows użytkownika.

Obsługa środowisk Windows
Terminal thin client HP t5570e zapewnia wygodne
korzystanie z komputera dzięki dodatkowym funkcjom, które
ułatwiają i usprawniają wdrożenie i użytkowanie. Bogaty w
funkcje system operacyjny Microsoft® Windows® Embedded
Standard 7 z obsługą technologii RDP 7.1 i Microsoft
RemoteFX w połączeniu najlepszym w branży
oprogramowaniem umożliwia wygodną obsługę,
przypominającą pracę z lokalną stacją roboczą.
Pełnowartościowa przeglądarka, obsługa
najnowocześniejszych protokołów, blokada zapisu, ochrona
za pomocą zapory ogniowej i emulacja terminali powodują,
że HP t5570e stanowi idealne rozwiązanie dla środowisk, w
których stosowana jest wirtualizacja klientów.
Wydajność komputera PC, wbudowane funkcje efektywnego
wykorzystania energii elektrycznej
Wydajność oraz możliwości multimedialne typowe dla
komputerów biurkowych oraz niższe zużycie energii.
Konfiguracje z certyfikatem ENERGY STAR® pomagają
obniżyć zużycie energii. Ponadto wbudowana karta Wi-Fi1
oferuje łączność bezprzewodową w każdym w zasięgu sieci
przedsiębiorstwa. Zaprojektowany z myślą o ochronie
środowiska, terminal t5570e jest zgodny z certyfikatem
EPEAT™ oraz nie zawiera związków BFR/PCW2, aby
umożliwić użytkownikom proekologiczne zachowania.
Terminal thin client HP t5570e łączy w sobie przemyślane
wzornictwo i funkcje zapewniające wydajność.
Produktywność i elastyczność zwiększają się z rozwojem
firmy
Możliwość podłączenia najnowszych wyświetlaczy i
bezpośrednia obsługa dwóch monitorów lub możliwość
wykorzystania istniejących monitorów analogowych dzięki
załączonemu adapterowi DVI-I–VGA. Standardowe
konfiguracje obejmują 6 portów USB 2.0 (dwa w
bezpiecznej kieszeni USB), port szeregowy, port równoległy
oraz zabezpieczenie przed wypięciem kabla zasilania.
Ponadto terminal thin client HP t5570e można łatwo
umieścić za pomocą uchwytu HP QuickRelease za
monitorem lub na ścianie, dzięki czemu zmieści się nawet na
najmniejszym stanowisku pracy. Terminale thin client HP
pozwalają przechowywać istotne dane i aplikacje w

bezpiecznym, scentralizowanym serwerze oraz kontrolować
uprawnienia dostępu za pomocą identyfikatorów
administratora i lokalnego użytkownika, a dodatkowe karty
procesorowe zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo
punktów końcowych. Można także użyć najlepszych w
branży pośredników połączeń z terminalem thin client HP
t5570e, aby mieć szybki i łatwy dostęp to różnych
rozwiązań wirtualnych komputerów. Solidna konstrukcja i
zgodna ze standardami architektura terminali thin client HP
zapewniają lata niezawodnej pracy.
Zintegrowane, łatwe w obsłudze rozwiązanie
Największy wybór rozwiązań do wirtulizacji klientów
zapewniających zdalne połączenie z aplikacjami i
komputerami, w tym najnowsze rozwiązania firm Microsoft,
Citrix i VMware dostępne za pomocą narzędzi HP Easy
Tools. Nowe programy usługowe wykorzystujące kreatora
ułatwiają administratorom konfigurację wstępną i
udostępniają proste i efektywne opcje wdrożenia. Dzięki HP
t5570e sprawdzona oferta sprzętu HP przeznaczonego
między innymi do środowisk biurkowych i centrów
przetwarzania danych, oprogramowania i usług pomoże
stworzyć taki terminal thin client, który zoptymalizuje
posiadaną infrastrukturę informatyczną i ułatwi jej obsługę.
Terminale thin client HP są objęte globalnymi serwisem i
pomocą techniczną HP świadczonymi przez 50 tys.
specjalistów-informatyków w ponad 100 krajach. Ponadto
można wybierać inne usługi HP Care Pack, aby rozszerzyć
ochronę swojego sprzętu poza ramy standardowej
gwarancji. Więcej informacji na temat terminalu thin client
HP t5570e można uzyskać na stronie
www.hp.com/go/thincomputing.
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DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Oryginalny Windows® Embedded Standard 7

Przeglądarka

Microsoft Internet Explorer 8

Procesor

Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Zintegrowana technologia VIA ChromotionHD 2.0 (w zestawie układów VIA VX900)

Obsługa wejścia-wyjścia i urządzeń 6 portów USB 2.0; 1 port szeregowy; 1 port równoległy; 2 porty PS/2; 1 port RJ-45; 1 port DVI-I; 1 port DVI-D; 1 port DVI-I (adapter DVI–VGA w zestawie);
peryferyjnych
2 z 6 portów USB 2.0 znajdują się w bezpiecznej kieszeni
Sieci i łączność

10/100/1000 Ethernet

Emulacje

Obsługa dwóch monitorów

Oprogramowanie

RDP7.1 z obsługą technologii Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for
VMware View oraz Microsoft Terminal Services

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

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

Waga

Od 1,36 kg

Spełniane normy w zakresie sprawności Certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT®
energetycznej

Zasilanie

Dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywane, 65 W, 100–240 V, 50–60 Hz

Ochrona środowiska

Certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT®

Gwarancja

3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta (obowiązują pewne ograniczenia)

1 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i dostępu do Internetu. Możliwość korzystania z publicznych bezprzewodowych punktów dostępu jest ograniczona
2 Terminale thin client HP t5570e nie zawierają bromowanych substancji zmniejszających palność ani polichlorku winylu (BFR/PCW)

spełniają zatem wymagania stale modyfikowanej definicji urządzeń niezawierających związków BFR/PCW, zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie iNEMI dotyczącej stanowiska wobec definicji urządzeń elektronicznych o niskiej zawartości halogenu
(niezawierających związków BFR/CFR/PCW). Części z tworzywa sztucznego zawierają < 1000 ppm (0,1%) bromu [jeśli źródłem Br są związki BFR] oraz < 1000 ppm (0,1%) chloru [jeśli źródłem Cl są związki CFR, PCW lub kopolimery PCW]. Wszystkie
laminaty do obwodów drukowanych i płytek montażowych zawierają łącznie <1500 ppm (0,15%) bromu i chloru, przy czym maks. ilość chloru wynosi 900 ppm (0,09%), a maks. ilość bromu — 900 ppm (0,09%). Części zamienne po nabyciu mogą zawierać
związki BFR/PCV. Zasilacz, kable zasilania, klawiatura, mysz oraz adapter DVI–VGA mogą zawierać związki BFR/PCW

3 Opcjonalne akcesoria, sprzedawane oddzielnie

4 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają
zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla
poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy firm zależnych od Microsoft w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

4AA3-5951PLE. Sierpień 2011

Terminal thin client HP t5570e

Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze
standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość
zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i
optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Stojak HP Integrated Work
Center

Stojak HP Integrated Work Center pozwala zintegrować monitor LCD HP o przekątnej od 17 do 22
cali oraz komputer HP Compaq dc7900 Ultra-slim albo terminal Thin Client HP w jeden
wielofunkcyjny moduł, zajmujący niewiele miejsca.

Numer produktu: GN783AA

Klawiatura HP USB
SmartCard

Nowatorska, pełnowymiarowa klawiatura z czytnikiem kart smart chroniącym przed
nieautoryzowanym dostępem do komputera stacjonarnego i sieci firmy.

Numer produktu: ED707AA

Linka zabezpieczająca
HP/Kensington MicroSaver
Security

Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z jednej
strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu sprzęt na
pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

3 lata, wymiana w
następnym dniu roboczym

HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można
rozwiązać zdalnie

Numer produktu: U4847E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions
Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

