Tenký klient HP t5570e

Efektívny dizajn, jednoduché nastavenie

Elegantný dizajn, nástroje pre jednoduchú správu, a vstavaná
energetická účinnosť pre podporu a ochranu vášho prostredia
založeného na Windows.

Podpora prostredí založených na Windows
Tenký klient HP t5570e poskytuje úžasný stolný zážitok s
pridanými vlastnosťami pre zjednodušenie a zefektívnenie
rozloženia a používania. Obsahuje bohatý operačný systém
Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 s podporou
RDP 7.1 a Microsoft RemoteFX, ktorý v kombinácii so
špičkovým softvérom poskytuje bohatý zážitok podobný
lokálnemu počítaču s funkciami nabitým prehliadačom,
podporou najnovších protokolov, filtrom písania, ochranou
pomocou firewallu a emuláciou terminálu, ktoré robia z HP
t5570e ideálnu voľbu pre klientske virtualizačné prostredia.
Výkon PC, vstavaná energetická efektivita
Vychutnajte si výkon tradičného počítača a prehrávanie
multimédií pri nižšej spotrebe elektriny. ENERGY STAR®
kvalifikované konfigurácie pomáhajú znižovať spotrebu
energie. Navyše, modely s integrovaným Wi-Fi pripravené
pre podniky 1 poskytujú bezdrôtovú konektivitu k vašej sieti
kdekoľvek v dosahu. t5570e sú navrhnuté s ohľadom na
životné prostredie a sú registrované EPEAT™ a bez
BFR/PVC2 pre podporu vašich environmentálnych iniciatív.
HP t5570e kombinuje elegantný dizajn so vstavanou
efektivitou.
Produktivita a flexibilita ktorá rastie s vami
Pripojte sa k najnovšej technológií displejov s natívnou
podporou duálnych digitálnych monitorov alebo použite
existujúce analógové displeje pomocou dodávaného DVI-I
na VGA adaptéra. Štandardné konfigurácie zahŕňajú 6
portov USB 2.0 (dva sú umiestnené v zabezpečenom USB
priestore), sériový port, paralelný port a otvor pre uloženie
napájacieho kábla. Navyše, máte jednoduchú montáž HP
t5570e za monitor alebo na stenu s HP QuickRelease3, ktorý
sa hodí do vášho malého prostredia. Tenkí klienti HP vám
umožňujú skladovať kritické údaje a aplikácie na
bezpečnom centralizovanom serveri a kontrolovať povolenia
prístupov s lokálnymi používateľmi a administrátorskými
prihláseniami alebo pridajte Smart karty pre väčšiu
bezpečnosť koncového bodu. Môžete tiež použiť najlepšie
sprostredkovanie pripojenia s HP t5570e pre rýchly a
jednoduchý prístup k rôznym riešeniam virtuálnej plochy.
Vychutnajte si roky spoľahlivého používania s pevným

dizajnom a architektúru priemyselného štandardu tenkých
klientov HP.
Integrované riešenie s jednoduchou správou
Získajte najširšiu súpravu vitrualizačných technológií klientov
pre pripojenie k vzdialeným aplikáciám a plochám vrátane
tých najnovších od spoločností Microsoft, Citrix a VMware s
ľahkosťou pomocou HP Easy Tools. Táto nová súprava
nástrojov založená na sprievodcoch prevedie
administrátorov počiatočnými nastaveniami a konfiguráciou
a poskytuje jednoduché a efektívne možnosti rozmiestnenia.
S tenkým klientom HP t5570e na stole vám osvedčené
portfólio hardvéru počítača-k-dátovému centru, softvéru a
službami HP pomôže vytvoriť tenké počítačové riešenie,
ktoré vylepší váš IT a používateľské zážitky. Tenké klientske
stanice HP sú kryté globálnymi službami a podporou HP s
50 000 IT profesionálmi vo vyše 100 krajinách. Môžete si
zvoliť z množstva služieb HP Care Pack pre rozšírenie vašej
ochrany nad rámec štandardnej záruky 4. Ďalšie informácie
o tenkom klientovi HP t5570e nájdete na adrese
www.hp.com/go/thincomputing.

Tenký klient HP t5570e

ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Originálny Windows® Embedded Standard 7

Prehľadávač

Microsoft Internet Explorer 8

Procesor

Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Integrovaná VIA ChromotionHD 2.0 (v čipovej sade VIA VX900)

I/O a periferálna podpora

6 USB 2.0; 1 sériový; 1 paralelný; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (vrátane adaptéra DVI na VGA); 2 zo 6 USB 2.0 sú v zabezpečenom priestore

Konektivita

10/100/1000 Ethernet

Emulácie

Podpora dvoch monitorov

Softvér

RDP7.1 s podporou pre Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 pre VMware
View a Microsoft Terminal Services

Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,36 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Kvalifikované ENERGY STAR® a registrované EPEAT®

Zdroj

Celosvetové automatické rozpoznávanie 65 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Okolitý

Kvalifikované ENERGY STAR® a registrované EPEAT®

Záruka

3-ročný servis zahŕňajúci vyzdvihnutie a vrátenie (Na službu sa vzťahujú obmedzenia)

1 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup k internetu. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená
2 Tenký klient HP t5570e je brómovaný, spomaľuje horenie a neobsahuje umelohmotný chlorid (bez BFR/PVC)

spĺňajú definíciu vývoja „bez obsahu BFR/PVC“, ktorá sa uvádza v doklade Prehľad polohy iNEMI v „definícii nízkohalogénovej elektroniky“ (bez obsahu BFR/CFR/PVC). Plastové diely obsahujú menej ako 1 000 častíc/milión (0,1 %) brómu (ak BFR tvorí zdroj
brómu) a menej ako 1 000 častíc/milión (0,1 %) chlóru (ak CFR, PVC alebo PVC kopolyméry tvoria zdroj chlóru). Všetky tlačené dosky plošných spojov (PCB) a substrátové lamináty obsahujú celkové množstvo brómu/chlóru menšie ako 1 500 častíc/milión (0,15
%) s maximálnym podielom chlóru 900 častíc/milión (0,09 %) a maximálnym podielom brómu 900 častíc/milión (0,09 %). Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC. Zdroj napájania, napájacie šnúry, klávesnica, myš a DVI na VGA
adaptér neobsahujú BFR/PVC

3 Voliteľné príslušenstvo predávané samostatne

4 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Packs sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis začína dňom nákupu hardvéru. Uplatňujú sa zákazy a obmedzenia. HP Care Pack Services predlžuje servisné zmluvy, ktoré presahujú

štandardné záruky. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na
www.hp.com/hps/carepack

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú obchodné značky skupiny spoločností Microsoft v USA a ďalších krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce
VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek
kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Stojan integrovaného pracovného centra HP umožňuje jednoduché uchytenie LCD monitora od
spoločnosti HP s uhlopriečkou 17 až 22 palcov a ultratenkého stolového počítača HP Compaq
dc7900 alebo počítača typu tenký klient HP Thin Client do jedného celku a prináša pohodlné riešenia
„všetko v jednom“.

Číslo produktu: GN783AA

Klávesnica HP USB Smart
Card

Inovačná klávesnica plnej veľkosti, ktorá používa technológiu Smartcard na prevenciu neoprávneného
prístupu k stolovému osobnému počítaču a do firemných sietí.

Číslo produktu: ED707AA

Bezpečnostný káblový
zámok HP Kensington
MicroSaver

Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím káblom sa pripája
k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom priestore, čím zabezpečuje, že váš
hardvér zostane presne tam, kde má.

Číslo produktu: PC766A

3 roky, výmena na
nasledujúci pracovný deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je
možné vyriešiť problém na diaľku

Číslo produktu: U4847E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant)

