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 تین کالینت  قابلیت هاي عمومیHP t520 

 بالعکس و ویندوز ایمیج برگردان طریق از کالینت تین به کالینت زیرو از کاربري تغییر در پذیر انعطاف

 هفته روز 7 ساعته 24 کارکرد صدا، بدون ،فن بدون

 پشتیبانی از دو مانیتور همزمان و کلیه وسایل جانبی: پرینتر، اسکنر، بارکدخوان، فلش ...

 نظیر کم تصویر کیفیت )Ultra Full HD(

(زیرو کالینت)  Citrix و PCoIP و RemoteFX اجراي سنگین ترین نرم افزارها به کمک پروتکل 

 3(فضایی و طراحی افزارهاي نرم اجرايD Studio MAX, AutoCAD, Corel Draw( (زیرو کالینت)

 پرسرعت هارد SSD برند HP  )ثانیه 7 در ویندوز اجراي (!

 میز روي استقرار و مانیتور پشت به اتصال قابل و کوچک

 پورت و 1000 سیمی شبکه به مجهز USB3

 مستحکم با روکش پالستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر فلزي بدنه

 کالینت تین نسخه( اي حرفه و فشرده نسخه اوریجینال 7 ویندوز به مجهز(

 بیس ویندوز یا و) عامل سیستم بدون( کالینتی زیرو: مدل دو در 

 :قابلیت هاي ویژه 

  تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه دارايENERGY STAR®     وEPEAT® Gold  

 10هدمجهز به ویندوز بسیار فشر )Windows 10 IoT Enterprise on HP Thinبا کمترین حجم و قابلیت هاي قابل افزودن (

  مجهز به ابزارThinUpdate  از سایت 8ایمیج ویندوز دانلودجهت HPگرفتن ماژول هاي قابل افزودن به آن ، ساخت فلش بوت و

 پروتکل  امکان استفاده ازHP Remote Graphic Reciever  در حالت ریموت به سروراجراي گرافیک سه بعدي جهت

  امکان استفاده ازنرم افزارHP-ThinState  تین کالینت با تنظیمات یکسان صدهاجهت ساخت

 از طریق بهینه سازي پهناي باند شبکه و برطرف کننده HP Velocity افزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک استفاده از نرم افزار 

مشکالت کندى شبکه

 ساده تین کالینت ها  زیرو کالینت به کمک نرم افزار  پیکربندي مرحله به مرحله وHP-EasyTool

 امنیتی هاي پروتکل انواع از پشتیبانی :VPN, IP Sec, TTLS, PEAP, TLS
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 مشخصات فنی: 

 مشخصات

 HP T520 عنوان

تین کالینت سیستم عامل) 1
  Windows Embedded Standard 7E 32 ویندوز 7 کم حجم نسخه32  بیتی اوریجینال

پشتیبانی از سایر ویندوزهاي XP/7/8/10/Linux/98 سخه هاي32  و 64 بیتی 

 نسخه هاي زیرو کالینت )1
HP ThinProزیرو کالینت ساده با امکانات پایه                                                              

   HP Smart Zero Technologyزیرو کالینت پیشرفته با انواع گزینه ها                      

GHz 1.2بافرکانس کاري AMD GX-212JCپردازنده دو هسته اي   Thin Client  پردازنده) 2

 ) گرافیک3
 AMD Radeon HD9000 گرافیک

x 1600 2560تا رزولوشن  Ultra Full HDپشتیبانی از دقت و وضوح تصویر 

DDR3Lگیگابایت از نوع  8و  4، 2 حافظه) 4

 هارد) 5
 پرسرعت SSD بایت گیگا 128، 64، 32، 16، 8

  ثانیه! 7بوت ویندوز در 

سوکت  3,5 میلى مترى براي میکروفون و هدفون کارت صدا) 7

شبکه گیگابایت 1000  شبکه) 10

 پورت ها) 11

 USB 2چهار عدد

 USB 3 دو عدد

 VGAیک عدد خروجی 

دو خروجی پیشرفته مانیتور مدل DisplayPort 1.2 با توانایی انتقال تصویر همراه صدا !

میکروفون و اسپیکر

RJ45 سوکت شبکه

12) برق و شرایط محیطی                             توان مصرفی 65 وات - آداپتور 19.5 ولت و 3.3 آمپر
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حدود 1 کیلو گرم وزن خالص تین کالینت  وزن) 13

لیتر حجم) 1,8( سانتی متر قطر 4,5سانتی متر طول و عرض و  20*20 ابعاد) 14

 گارانتی) 15

  داخلی گارانتی سال یک

المللی بین افزاري سخت گارانتی سال سه

فروش از پس خدمات سال 5

 وسایل جانبی همراه) 16

آداپتور برق  

گارانتی نامه  

پایه رومیزي  

پایه اتصال تین کالینت به پشت مانیتور به همراه پیچ هاي مربوطه (انتخابی)

 ) پروتکل ها17

باشد می زیر هاي پروتکل شامل تین کالینت عامل سیستم نوع به بسته

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); 

VMware® Horizon View™ through RDP; VMware® Horizon View™ 

through PCoIP,  HP TeemTalk Terminal Emulator 
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 کاربردها :

 دفتري کاربري اداري و -

دانشگاه ها ، ادارات و شرکت ها -

آموزشگاه ها و مدارس و مراکز تماس -

کافی نت ها و مراکز  ورود اطالعات    -

مدارس ، کتابخانه ها   و  هتل ها -

کارخانجات   و بیمارستان  ها   و سایر مراکز درمانی -

بانک ها  و موسسات  مالی و اعتباري    و صندوق ها -

 ینتزیرو کال نحوه اتصال:

با روشن شدن تین کالینت، دستگاه از سرور آي پی اتوما گرفته و وارد منوي کاربري خود می شود. در اینجا مدیر سیستم می تواند، 

 با ورود کلمه کاربري ادمین در حالت مدیریت قرار گرفته، نوع ارتباط با سرور را انتخاب نماید:

RDPاز طریق پروتکل  -

PCoIPاز طریق پروتکل  -

Citrixاز طریق  -

به طور معمول پروتکل RDP را انتخاب و آي پی سرور مربوطه را وارد می کنیم. 

از این پس هنگامیکه تین کالینت  روشن می شود، فقط پنجره نام کاربري و پسورد ورود به سیستم و نام دامین مربوطه ظاهر میگردد. 

(که می توان آن ها را نیز ذخیره نمود تا هر دفعه حتی بدون هرگونه پرسشی مستقیما به سرور متصل شد)  

 تین کالینت نحوه اتصال:

با فشار دکمه پاور، ویندوز در کمتر از7  ثانیه بارگذاري و آماده استفاده می شود.




