Lahki odjemalec HP t5570e

Učinkovita oblika, enostavna nastavitev

Pametna oblika, preprosta orodja za upravljanje in vgrajena
energetska učinkovitost za podporo in zaščito vašega okolja na
podlagi OS Windows.

Podpora za okolja na podlagi OS Windows
Lahki odjemalec HP t5570e ponuja izjemno namizno
izkušnjo z dodanimi funkcijami, tako da bosta postavitev in
uporaba preprosta in učinkovita. S funkcijami bogat
operacijski sistem Microsoft® Windows® Embedded
Standard 7 s podporo za RDP 7.1 in Microsoft RemoteFX ter
vodilna programska oprema omogočajo izjemno
uporabniško izkušnjo, kakor da bi uporabljali lokalni osebni
računalnik. Na voljo so spletni brskalnik s polno
funkcionalnostjo, najnovejša podpora za protokole, filter za
pisanje, požarni zid in emulacija terminala, zaradi česar je
HP t5570e idealna izbira za okolja za virtualizacijo
odjemalcev.
Delovanje računalnika, vgrajena energetska učinkovitost
Izkusili boste produktivnost običajnega računalnika in
sposobnost predvajanja večpredstavnosti, kljub temu pa
porabili manj elektrike. Konfiguracije, ki ustrezajo standardu
ENERGY STAR®, pomagajo zmanjšati porabo energije.
Poleg tega vgrajeni modeli Wi-Fi, pripravljeni za delo v
podjetjih1, omogočajo brezžično povezljivost povsod, kamor
seže vaše omrežje. Lahki odjemalec HP t5570e, oblikovan z
mislijo na okolje, ima potrdilo EPEAT® in je brez delcev
BFR/PVC2, tako da podpira vaše lastne okoljske pobude.
Lahki odjemalec HP t5570e združuje pametno obliko in
vgrajeno učinkovitost.
Produktivnost in prilagodljivost se širita skupaj z vami
Povežite se z najnovejšo tehnologijo zaslonov s privzeto
podporo za dva monitorja ali pa s priloženim vmesnikom
DVI-I na VGA uporabljajte obstoječe analogne zaslone.
Standardne konfiguracije vsebujejo 6 vrat USB 2.0 (dve v
varnem predelu USB), zaporedna vrata, vzporedna vrata in
zadrževalno režo za napajalni kabel. Poleg tega lahko HP
t5570e enostavno namestite za monitorjem ali na steno z
opremo HP QuickRelease3, da bo ustrezal celo okolju, kjer
primanjkuje prostora. Lahki odjemalci HP vam omogočajo
shranjevanje ključnih podatkov in aplikacij v varnem,
centraliziranem strežniku in nadzor dovoljenj dostopa s
prijavami za lokalnega uporabnika in skrbnika ali dodajanje
pametnih kartic za večjo varnost končne točke. Z lahkim
odjemalcem HP t5570e lahko uporabljate tudi vodilne
posrednike povezave ter tako omogočite hiter in enostaven

dostop do različnih rešitev za navidezno namizje. Zaradi
njihove trdne oblike in arhitekture po industrijskih standardih
boste več let uživali v zanesljivi uporabi lahkih odjemalcev
HP.
Vgrajena rešitev z enostavnim upravljanjem
Z orodji HP Easy Tools enostavno pridobite najširši nabor
tehnologij virtualizacije odjemalcev za povezovanje z
oddaljenimi aplikacijami in namizji, vključno z najnovejšimi
izdelki Microsoft, Citrix in VMware. Ta nov komplet orodij na
podlagi čarovnikov vodi skrbnike skozi začetno nastavitev in
konfiguracijo ter omogoča enostavne in učinkovite možnosti
uporabe. S HP-jevim lahkim odjemalcem t5570e na namizju
vam bodo HP-jeva uveljavljena zbirka strojne opreme za
sodelovanje med namizjem in podatkovnim središčem,
programska oprema in storitve pomagali ustvariti lahko
računalniško rešitev, ki izboljšuje vašo uporabniško in
IT-izkušnjo. HP-jevi lahki odjemalci so podprti s HP-jevo
globalno storitvijo in podporo 50.000 strokovnjakov za IT v
več kot 100 državah. Če poleg standardne garancije želite
še dodatno zaščito, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care
Pack Services4. Za več informacij o lahkem odjemalcu HP
t5570e obiščite spletno mesto
www.hp.com/go/thincomputing.
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TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Pristni Windows® Embedded Standard 7

Brskalnik

Microsoft Internet Explorer 8

Procesor

Procesor VIA Nano U3500 (1.0 GHz)

Video

Vgrajena tehnologija VIA ChromotionHD 2.0 (v vezju VIA VX900)

Podpora za V/I enote in dodatno
opremo

6 vrat USB 2.0; 1 zaporedna vrata; 1 vzporedna vrata; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (vmesnik DVI-na-VGA priložen); 2 od 6 vrat USB 2.0 sta v
zaščitenem predelu

Povezovanje

10/100/1000 Ethernet

Emuliranje

Podpora za dva monitorja

Programska oprema

RDP7.1 s podporo za Remote FX; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; sprejemnik HP Remote Graphics Software 5.4 za VMware
View in storitve Microsoft Terminal

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

Že za 1,36 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR®, registrirano pri EPEAT®

Napajanje

Samozaznavanje po vsem svetu 65 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Okolju prijazno

Ustreza standardu ENERGY STAR®, registrirano pri EPEAT®

Garancija

3-letna storitev prevzema in vračilo (veljajo določene omejitve)

1 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena
2 Lahki odjemalci HP t5570e ne vsebujejo bromiranih zaviralcev gorenja in primesi polivinil klorida (brez delcev BFR/PVC)

zato ustrezajo razvijajoči se definiciji »brez delcev BFR/PVC«, kot je določena v »Izjavi iNEMI o ‘Definiciji elektronike z nizko količino halogenih snovi (brez delcev BFR/CFR/PVC).’« Plastični deli vsebujejo <1000 delcev na milijon (0,1 odstotka) broma (če je vir
broma BFR) in <1000 delcev na milijon (0,1 odstotka) klora (če je vir klora CFR ali PVC ali kopolimeri PVC). Vse tiskano vezje (PCB) in nadomestni laminati imajo skupno vsebnost broma/klora <1500 delcev na milijon (0,15 odstotka) z največjo količino klora
900 delcev na milijon (0,09 odstotka) in največjo količino broma 900 delcev na milijon (0,09 odstotka). Pozneje kupljeni nadomestni deli morda ne bodo brez delcev BFR/PVC. Vir napajanja, napajalni kabli, tipkovnica, miška in vmesnik DVI-na-VGA niso brez
delcev BFR/PVC

3 Dodatna oprema je na voljo posebej

4 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko izkoriščate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve HP Care Pack podaljšajo servisne

pogodbe, kakor so navedene v standardni garanciji. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke
so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine podjetij v ZDA in drugih državah.
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Pripomočki in storitve

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so
združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli
združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Stojalo za HP Integrated
Work Center

HP-jevo stojalo za vgrajeno delovno središče omogoča preprosto pritrjevanje 17- ali 22-palčnega
HP-jevega monitorja LCD in ultratankega namiznega računalnika HP Compaq dc7900 ali lahkega
odjemalca HP na eno stojalo v priročno ohišje »vse v enem«.

Številka izdelka: GN783AA

Tipkovnica USB s pametno
kartico HP

Inovativna tipkovnica, ki uporablja tehnologijo Smartcard, da preprečuje nepooblaščen dostop do
namiznega računalnika in poslovnih omrežij.

Številka izdelka: ED707AA

Varnostna ključavnica za
kable HP Kensington
MicroSaver

Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se pritrdi na strojno opremo in
je nato varno pritrjen na nepremično točko v delovnem okolju, kar zagotavlja, da strojna oprema
ostane tam, kjer mora biti.

Številka izdelka: PC766A

3-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče
rešiti na daljavo

Številka izdelka: U4847E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

