HP t5570e İnce İstemci
Etkin tasarım, basit kurulum

Akıllı tasarım, basit yönetim araçları ve Windows tabanlı ortamınızı
destekleyen ve koruyan yerleşik enerji verimliliği.

Windows tabanlı ortamları destekler
HP t5570e İnce İstemci dağıtım ve kullanımı basit ve etkili
hale getiren ek özelliklerle birlikte harika bir masaüstü
deneyimi sunar. RDP 7.1 ve Microsoft RemoteFX desteği
içeren zengin özelliklere sahip Microsoft® Windows®
Embedded Standard 7 işletim sistemi, sektör lideri yazılımla
birleşerek zengin, yerel benzeri bir PC kullanıcı deneyimi
sunar. Ayrıca tam özellikli tarayıcı, en yeni protokol desteği,
yazma filtresi, güvenlik duvarı koruması ve terminal öykünme
özellikleri sayesinde HP t5570e istemci sanallaştırma
ortamları için vazgeçilmez bir seçim haline gelir.
Bilgisayar performansı, yerleşik enerji verimliliği
Daha az elektrik tüketerek alıştığınız bilgisayar
performansında çalışabilir ve çoklu ortam yürütebilirsiniz.
ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar sayesinde güç
tüketimi azalır. Ayrıca, kurumsal kullanıma hazır, tümleşik
Wi-Fi1 modelleri ağınızın eriştiği her yerde kablosuz bağlantı
sağlar. Çevresel etkiler göz önünde bulundurularak
tasarlanan t5570e, kuruluşunuzun çevre odaklı yaklaşımını
destekleyecek şekilde EPEAT™ tesciline sahiptir ve BFR/PVC
içermez2. HP t5570e akıllı tasarımı yerleşik etkinlikle
birleştirir.
Verimlilik ve esneklik sizinle artar
Yerel çift dijital monitör desteğini kullanarak en yeni ekran
teknolojisine bağlanın veya ürünle birlikte gelen DVI-I - VGA
adaptörü ile mevcut analog monitörleri kullanın. Standart
yapılandırmalarda 6 USB 2.0 bağlantı noktası (ikisi kapalı
USB bölmesinde), bir seri bağlantı noktası, bir paralel
bağlantı noktası ve bir güç kablosu koruma yuvası bulunur.
Ayrıca, HP QuickRelease3 kullanarak HP t5570e ürününü
alan sınırlamaları olan ortamınıza uyacak şekilde bir
monitör arkasına veya duvara kolaylıkla monte edebilirsiniz.
HP İnce İstemciler önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı
güvenli ve merkezi bir sunucuda depolamanızı ve yerel
kullanıcı ve yönetim oturumları ile erişim izinlerini
denetlemenizi veya daha iyi uç nokta güvenliği için Akıllı
Kartlar eklemenizi sağlar. Çeşitli masaüstü çözümlerine hızlı
ve kolay erişim için HP t5570e ile sektör lideri bağlantı
kesicileri de kullanabilirsiniz. HP İnce İstemcilerin solid state
tasarımı ve sektör standardını belirleyen mimarisi ile uzun
yıllar güvenilir kullanımın keyfini sürersiniz.

Tümleşik, yönetimi kolay çözüm
Uzak uygulamalara ve masaüstlerine HP Kolay Araçlar
kullanım kolaylığı ile bağlanmak için, en son Microsoft, Citrix
ve VMware ürünleri de dahil olmak üzere, en geniş istemci
sanallaştırma paketini edinin. Sihirbaz tabanlı bu yeni
yardımcı program paketi yöneticilere başlangıç kurulumu ve
yapılandırması sırasında yol gösterir ve basit ve etkili
dağıtım seçenekleri sağlar. HP t5570e ince istemcisi
masaüstündeyken, HP'nin kanıtlanmış masaüstünden veri
merkezine donanım, yazılım ve hizmet portföyü size BT ve
kullanıcı deneyimlerinizi iyileştiren bir ince bilgisayar
çözümü yaratmanızda yardımcı olacaktır. HP İnce istemciler,
100'ün üzerindeki ülkede bulunan 50.000 BT
profesyonelinden oluşan ağımızla HP küresel servis ve destek
tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, korumanızı standart
garantilerin ötesinde ileri seviyelere getirmek için çeşitli HP
Care Pack Hizmetleri arasından da seçim yapabilirsiniz4. HP
t5570e İnce İstemci hakkında daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/go/thincomputing adresini ziyaret edin.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Orijinal Windows® Embedded Standard 7

Tarayıcı

Microsoft Internet Explorer 8

Işlemci

VIA Nano U3500 İşlemci (1.0 GHz)

Video

Tümleşik VIA Chromotion HD 2.0 (VIA VX900 yonga kümesinde)

G/Ç ve çevre birim desteği

6 USB 2.0; 1 seri; 1 paralel; 2 adet PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI - VGA adaptörü dahil); 6 adet USB 2.0'ın 2 adedi güvenli bölmededir

Bağlanabilirlik

10/100/1000 Ethernet

Emülasyon

Çift monitör desteği

Yazılım

Remote FX destekli RDP7.1; Microsoft Internet Explorer 7; HP TeemTalk Terminal Emulator 7; HP Remote Graphics Software Receiver 5.4 for VMware View ve
Microsoft Terminal Services

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

1,36 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® kayıtlı

Güç

Universal otomatik algılama 65 W, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Çevresel

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® kayıtlı

Garanti

3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)

1 Kablosuz erişim noktası ve İnternet erişimi gereklidir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır

2 HP t5570e ince istemci, bromla alevlenme geciktirici hale getirilmiştir ve polivinil klorür içermez (BFR/PVC içermez)

“iNEMI Konum Bildiriminde, ‘Düşük Halojenli Elektronik Tanımı (BFR/CFR/PVC İçermez)’ bölümündeki ” “BFR/PVC içermez” tabirinin sürekli gelişen tanımını karşılar. Plastik parçalar 1000 ppm (yüzde 0,1) değerinden düşük brom (Br kaynağı BFR'ler ise) ve 1000
ppm (yüzde 0,1) değerinden düşük klorür (Cl kaynağı CFR'ler veya PVC ya da PVC kopolimerler ise) içerir. Tüm baskı devre kartları (PCB) ve alt tabakalar toplam 1500 ppm (yüzde 0,15) değerinin altında brom/klorür içerir
burada klorür veya brom en çok 900 ppm (yüzde 0,09) değerinde olabilir. Sonradan satın alınan servis parçaları BFR/PVC içeriyor olabilir. Güç kaynağı, güç kabloları, klavye, fare ve DVI-VGA adaptörü BFR/PVC içeriyor olabilir

3 İsteğe bağlı aksesuarlar ayrı olarak satılır

4 HP Care Pack Hizmet düzeyleri ve müdahale süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır.
HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/thinclients
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP Tümleştirilmiş İş Merkezi
Sehpası

HP Tümleşik İş Merkezi Sehpası, "all in one" biçim rahatlığı elde etmek için, bir 17 - 22 inç HP LCD
monitörü ve bir HP Compaq dc7900 Ultra İnce Masa Üstü Bilgisayarı ya da HP İnce İstemciyi tek bir
sehpa üzerine takmanızı sağlar.

Ürün numarası: GN783AA

HP USB Akıllı Kart Klavyesi

Masaüstü PC'nize ve kurumsal ağlarınıza izinsiz erişimi önlemek için Smartcard teknolojisi kullanan
yenilikçi, tam boyutlu bir klavye.

Ürün numarası: ED707AA

HP Kensington MicroSaver
Güvenlik Kablosu Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra çalışma alanınızdaki
bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması gereken yerde kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı
bir şekilde değiştirir

Ürün numarası: U4847E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.com/eu/supportassistant

