Thin Client HP t5570e

Design eficiente, configuração simples

Design inteligente, ferramentas de gestão simples e eficiência
energética incorporada para suportar e proteger o seu ambiente
baseado no Windows.

Suporte para ambientes baseados no Windows
O Thin Client HP t5570e proporciona um óptimo
desempenho de computador de secretária com funções
adicionais que tornam a implementação e a utilização
simples e eficientes. O sistema operativo Microsoft®
Windows® Embedded Standard 7 com todas as
funcionalidades e suporte para RDP 7.1 e Microsoft
RemoteFX, em combinação com software líder da indústria,
proporciona uma experiência de utilizador intensa,
semelhante à de um utilizador de PC local, com um browser
full-featured browser, o mais recente suporte de protocolo,
filtro de escrita, protecção de firewall e emulação de
terminal, fazem do HP t5570e a escolha ideal para
ambientes de virtualização de cliente.
Desempenho de PC, eficiência energética incorporada
Irá experimentar o desempenho de um PC tradicional e
reprodução multimédia enquanto consome menos
electricidade. A ENERGY STAR® qualificou as configurações
para ajudar a reduzir o consumo de energia. Além disso, os
modelos com Wi-Fi integrado1 de compatibilidade
empresarial proporcionam conectividade sem fios em
qualquer lugar onde a sua rede chegue. Concebido a
pensar no ambiente, o HP t5570e possui registo EPEAT™ e
está isento de BFR/PVC2 para apoiar as suas próprias
iniciativas ambientais. O HP t5570e combina design
inteligente com eficiência incorporada.
A produtividade e flexibilidade expande-se consigo
Ligue-se à mais recente tecnologia de ecrãs com suporte
para monitor digital duplo nativo ou utilize os ecrãs
analógicos existentes com o adaptador DVI-I para VGA
incluído. As configurações padrão incluem 6 portas USB 2.0
(duas localizam-se num compartimento USB seguro), uma
porta série, uma porta paralela e uma ranhura de fixação
para cabo de alimentação. E pode instalar facilmente o HP
t5570e por trás de um monitor ou numa parede com o HP
QuickRelease3 para se adaptar às restrições de espaço do
seu ambiente. Os Thin Clients HP permitem-lhe armazenar
aplicações e dados críticos num servidor seguro e
centralizado e controlar as permissões de acesso através de
inícios de sessão de administrador ou de utilizador local ou
adicionar Smart Cards para uma maior segurança de ponto

final. Pode também utilizar mediadores de ligações líderes
da indústria com o HP t5570e para um acesso rápido e
simples a várias soluções de ambiente de trabalho virtual.
Beneficiará de anos de utilização fiável com o design de
estado sólido e a arquitectura padrão da indústria dos Thin
Clients HP.
Solução integrada de gestão fácil
Obtenha o conjunto mais variado de tecnologias de
virtualização de cliente para ligar facilmente a aplicações e
ambientes de trabalhos remotos, incluindo as mais recentes
da Microsoft, Citrix e VMware, através das HP Easy Tools.
Este novo conjunto de utilitários baseados em assistente guia
os administradores durante a configuração inicial e fornece
opções de implementação simples e eficazes. Com o Thin
Client HP t5570e no computador, o portfólio de serviços,
software e hardware desktop-to-datacenter da HP ajudam-no
a criar uma solução de computação thin que melhora a sua
experiência de TI e de utilizador. Os Thin Clients HP têm o
apoio do serviço e suporte globais da HP, através da nossa
rede de 50 000 profissionais de TI, em mais de 100 países.
Pode também escolher entre uma variedade de serviços HP
Care Pack para alargar a sua protecção para além das
garantias padrão4. Para obter mais informações sobre o
Thin Client HP t5570e, visite
www.hp.com/go/thincomputing.

Thin Client HP t5570e

ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 genuíno

Browser

Microsoft Internet Explorer 8

Processador

Processador U3500 VIA Nano (1.0 GHz)

Video

VIA ChromotionHD 2.0 integrado (em VIA VX900 chipset)

E/S e suporte para periféricos

6 USB 2.0; 1 série; 1 paralela; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (adaptador DVI para VGA incluído); 2 dos 6 USB 2.0 estão no compartimento
seguro

Conectividade

10/100/1000 Ethernet

Emulações

Suporte de monitor duplo

Software

RDP7.1 com suporte para Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for VMware
View e Microsoft Terminal Services

Dimensões (L x P x A)

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

Peso

A partir de 1,36 kg

Conformidade com standards de
eficiência energética

Qualificação ENERGY STAR® e registo EPEAT®

Alimentação

Detecção automática universal 65W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Ambientais

Qualificação ENERGY STAR® e registo EPEAT®

Garantia

Serviço de recolha e entrega, durante 3 anos (são aplicáveis determinadas restrições)

1 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos
2 O thin client HP t5570e não contém retardadores de chamas brominados nem policloreto de vinilo (isento de BFR/PVC-free)

respeitando a definição em evolução de "isento de BFR/PVC", conforme definido na "Declaração de posição iNEMI" sobre a "Definição de aparelhos electrónicos de baixo halogéneo (sem BFR/CFR/PVC)." As peças de plástico contêm <1000 ppm (0,1%) de
bromo (Br proveniente de BFRs) e <1000 ppm (0,1%) de cloro (Cl proveniente de CFRs ou PVC ou copolímeros de PVC). Todas as placas de circuitos impressos (PCB) e substratos laminados contêm bromo/cloro num total de <1500 ppm (0,15%), com um
máximo de cloro de 900 ppm (0,09%) e um máximo de bromo de 900 ppm (0,09%), As peças sobresselentes após a compra poderão não estar isentas de BFR/PVC. A fonte de alimentação, os cabos de alimentação, o teclado, o rato e o adaptador DVI para
VGA não estão isentos de BFR/PVC

3 Acessórios opcionais vendidos separadamente

4 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Os Serviços HP Care Pack alargam os

contratos de serviços para além das garantias padrão. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Pode encontrar informações adicionais sobre os
Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/thinclients
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Acessórios e Serviços

Montagem monitor LCD com
libertação rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em
conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte,
de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Suporte HP Integrated Work
Center

O suporte HP Integrated Work Center permite-lhe ligar facilmente um monitor LCD HP de 17 a 22
pol. e um PC Desktop HP Compaq dc7900 Ultra-slim ou Thin Client HP num único suporte para
comodidade de um factor de forma "all-in-one".

Número do produto: GN783AA

Teclado USB Smart Card HP

Um inovador teclado de tamanho natural que utiliza a tecnologia Smartcard para impedir o acesso
não autorizado a PCs de secretária e redes comerciais.

Número do produto: ED707AA

Bloqueio de cabo HP
Kensington MicroSaver
Security

Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se ao seu hardware
e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho, assegurando que o hardware permaneça
exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

Troca no dia útil seguinte, 3
anos.

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia
seguinte ao problema, se não for possível solucionar o problema remotamente

Número do produto: U4847E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

