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HP Inc. introduceert ‘s werelds eerste All-in-One
Workstation
Eenvoudig toegang tot HP workstation vanaf Mac OS devices via HP Remote
Graphics Software
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Eenvoudig toegang tot HP workstation vanaf Mac OS devices via HP Remote Graphics

Software

HP Inc. kondigt vandaag de vernieuwde HP Z1 Workstation aan. De nieuwe workstation

markeert meteen een nieuwe categorie: de All-in-One workstation. De nieuwe HP Z1

combineert workstationprestaties met een stijlvol design dat perfect past bij de moderne

professional en zijn werkplek. Belangrijkste eigenschappen van de nieuwe HP Z1:

47 procent smaller, 51 procent lichter en goedkoper dan zijn voorganger

23.6 inch anti-glare UHD 4K scherm voor haarscherpe weergave

Intel® Xeon® processoren voor de meest krachtige workstationtoepassingen

HP presenteert ook de nieuwe HP Remote Graphics Software (RGS) Apple® Mac® OS X

Receiver. Hiermee hebben gebruikers eenvoudig toegang tot hun krachtige workstations

vanaf Mac devices. Via RGS kunnen engineers, animators en wetenschappers veilig

gebruikmaken van hun data, performance en apps. Zelfs als ze niet bij de workstation in de

buurt zijn.

“De innovatieve Z1 zet de industrie aan het denken. We hebben goed geluisterd naar onze

klanten en bieden daardoor de kleinere, lichtere en goedkopere oplossing die zij willen”,

aldus Gwen Coble, Director Commercial Solutions and Retail Solutions, EMEA, HP Inc. “De HP

Z1 zal nog meer klanten kennis laten maken met workstationkracht en -betrouwbaarheid.

RGS in combinatie met een Mac Receiver maakt meer mogelijk voor Apple gebruikers die op

zoek zijn naar naadloze integratie met onze Z workstations.”

HP Z1 G3 is ontworpen voor engineers, kunstenaars en het onderwijs

De ruimtebesparende All-in-One (“AiO”) workstation is zeer aantrekkelijk geprijsd zonder

concessies te doen aan specs en design. De nieuwe Z1 is krachtiger, betrouwbaar en

uitgerust met de meest recente technologieën.

"We zijn gezegend met één van de best uitgeruste laboratoria van Amerika", aldus Howard

Cook, assistent-professor, C/T Digitale animatie Center. "HP Z1 Workstations zijn snelle,

robuuste machines. En de compacte form factor spreekt ons enorm aan."
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Het design van de HP Z1 komt voort uit 30 jaar ervaring met HP Z-technologie. Voordat de

workstations van HP op de markt komen, worden zij eerst 115.000 uren getest en

onderworpen aan het ISV-certificeringproces. De belangrijkste eigenschappen van de Z1 op

een rijtje:

23.6 inch anti-glare UHD 4K scherm voor haarscherpe weergave

Intel® Xeon® quad-core, 64 GB ECC geheugen

NVIDIA® Quadro® graphics en Thunderbolt™

Voor snel opstarten en geheugen biedt de Z1 twee dual PCIe HP Z Turbo Drives

Gebruikers kunnen het geheugen uitbreiden met maximaal twee 2.5" SATA SSD’s of HDD’s

Twee Thunderbolt 3 ports met USB 3.1, een USB charging port, media card reader, een

DisplayPort voor dataoverdracht tussen de workstation en andere devices.

HP RGS Mac Receiver verbetert de integratie voor workstationklanten

Macbook gebruikers ervaren optimale prestaties tijdens multitasken tussen Mac OS-apps

en Windows of Linux workstationapplicaties. Met HP RGS kunnen Mac gebruikers zich op

kantoor of op afstand verbinden met Windows of Linux workstationsessies. De

belangrijkste voordelen voor Mac gebruikers zijn:

Samenwerken aan bijvoorbeeld joint development, interactieve edits en design reviews

Op afstand toegang tot bedrijfskritieke 2D, 3D, video- en mediarijke applicaties

Dankzij overdrachtssnelheden tot maximaal 60 fps ziet HP RGS er fantastisch uit, ook in

4K-resolutie en bij een set-up met meerdere monitoren

Door een Macbook te verbinden met de HP Z840 workstation is het net of de processor 9

keer zo snel werkt en het geheugen over 30 keer meer capaciteit beschikt

NVIDIA Quadro GPU zorgt ervoor dat de rendering time en editing time van content en FX

met een ultrahoge resolutie versnellen

De HP RGS Mac Receiver is speciaal ontworpen voor klanten die meer kracht en prestaties

nodig hebben en graag een HP Z Workstation integreren in hun bestaande netwerk. De

teams die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de HP Z Workstations, hebben

nauw samengewerkt met toonaangevende animatie, special FX, product design,

onderzoekslaboratoria en universiteiten. Het doel hiervan is het realiseren van innovatieve

workflow-verbeteringen. Een belangrijk voorbeeld is dat de Apple Command Key op het

toetsenbord kan fungeren als Windowsknop voor de besturing van de workstation.

Met de HP Z Workstationsoftware zet HP zich in voor de creatieve professional. De

producten van HP dragen bij aan wereldwijde innovatie. Er kan van alles mee ontworpen

worden: van auto’s tot spannende films en alles wat daar tussenin zit.

Prijs en beschikbaarheid

De HP Z1 G3 wordt in mei verwacht en is verkrijgbaar vanaf € 1.600,-



HP Remote Graphics Software is nu als gratis download beschikbaar voor HP Z

Dekstop- en ZBook Mobile Workstationklanten. De Mac receiver is gratis voor HP

RGS-gebruikers en wordt komende zomer uitgeleverd. HP RGS werkt in sommige

gevallen ook op non-HP hardware.
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OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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