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 :قابلیت های عمومی 

  و حافظه  بیتی  64هسته ای  2پر سرعت به لطف پردازشگرDDR4 

 پشتیبانی از مدل حافظه با  عملکرد بالدرنگDDR4 –  گیگابایت 16تک کاناله تا 

 کم نظیر کیفیت تصویر (Ultra Full HD)  4معادلK 

  روز هفته  7ساعته  24، بدون صدا، کارکرد بودن بدون فنپایدار بعلت 

  مانیتور همزمان 2پشتیبانی از راحتی کار با 

  هارد پرسرعت  باالی سیستم به کمکسرعتSSD  نسلM2 )  انیه(ث 7اجرای ویندوز در 

 (و نصب ویندوز همانند پی سی معمولی /تین کالینت به زیرو کالینت )از طریق برگرداندن ایمیج زیرو انعطاف پذیری در تغییر کاربری از 

  اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز قابلیت تر و زیباتر با کوچک 

 پورت ی فوق العاده باال به کمک آخرین تکنولوژی )سرعت ارتباطات (USB 3.1 پورت  وUSB Type C و شبکه  1000 گیگ سیمیشبکه  و

 مگابایت در ثانیه 768سرعت  بیسیم دوکاناله فوق سریع

  بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر 

 

 

 :قابلیت های ویژه    
 مجهز به اسپیکر داخلی 

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 

 مجهز به ابزار ThinUpdate  از سایت های اورجینالدانلود ایمیج ویندوزجهت HP  ماژول های قابل  همچنین دانلود، ساخت فلش بوت و

  (Add-ons Applicaton) افزودن به آن

 10به ویندوز فشرده  امکان تجهیز (Windows 10 IoT Enterprise on HP Thin)  با کمترین حجم و قابلیت های قابل افزودن 

 دا به کمک استفاده از نرم افزارافزایش کیفیت تصویر و ص HP Velocity  از طریق بهینه سازی پهنای باند و رفع کندی شبکه 

 پشتیبانی از انواع پروتکل های امنیتی VPN - IP Sec - TTLS - PEAP – TLS  

  :پشتیبانی کامل از کلیه پروتکل های اتصال به سرورRDP, RemoteFX, VMWare Horizon View, PCoIP  

 تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه دارای (ENERGY STAR®, EPEAT, ROHS, ERP, TCO, MEPS, CECP, HP GSE, etc.) 

  دارای گواهی نامه سازگاری الکترومغناطیسیEMC  :(FCC/CISPR/EN/VCCI/ICES/AS/NZS/CNS/KCC) “Class B” EMI regulations 
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 ات:صمشخ 

 مشخصات عنوان
HP T530 

سیستم عامل 

های پیش 

 فرض

 با قابلیت قفل هارد جهت جلوگیری از ویروساوریجینال  7و یا ویندوز  10سیستم عامل 

 XP,8,10, Linux, Elastix, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016 :پشتیبانی از

 (Thin Pro 6.2.0قابل تغییر کاربری از تین به زیرو کالینت )

 

 پردازنده

 L2مگابایت کش 1با  گیگاهرتز( 2.0تا   Burst)درحالت گیگاهرتز 1.5هسته ای  2 پردازنده

  AMD GX-215 JJ ; 1.5 - 2.0 GHz Dual-Core – 1MB L2 Cache 

 

 

 

 حافظه

  DDR4 Single-Channel                                                                                              نوع حافظه رم                  

   x SODIMM 1                                                                                                                      رمسالت اتعداد 

  Up to 1,866 MT/s                                                                                       نرخ انتقال داده                          

  GB 16 ,8 ,4 ,2                                                                                         ظرفیت                                           

هارد فلش 

 سریع

        M.2 SSD پرسرعت  هارد

 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB 8  هارد :ظرفیت 

 

 گرافیک

 گیگابایت 1)پیش فرض( و یا  512، 256با حافظه  AMD Radeon R2Eگرافیک مجتمع با سی پی یو مدل 

  x 2160 3840 ها تا رزولوشن پشتیبانی از باالترین وضوح تصویرزیباترین تصویر با 

 HDMIقابل تبدیل به  Display Portپشتیبانی از دو تصویر همزمان روی پورت پیشرفته 

 

 کارت صدا

 با قابلیت اتصال هدست، هدفون و یا اسپیکر )ورودی میکروفون/خروجی اسپیکر( اینچی 3.5هدست  جکدارای 

  اسپیکر داخلیدارای 

Internal amplified speaker system for basic audio playback 

 3.5 mm headset socket (front access) 

 

 وایرلس

 M.2از طریق اسالت   ACبا ساپورت از مدل های  مجهز به بیسیم و بلوتوث دو کاناله )انتخابی(
Intel® Dual Band Wireless-AC with Bluetooth® 
Intel® Dual Band Wireless-AC with Bluetooth® 

 

پروتکل های 

 پشتیبانیقابل 

Citrix ICA 
Citrix HDX 
Microsoft RDP 

 Microsoft RemoteFX (RFX)  جرای گرافیک های سنگین و سه بعدی(جهت ا)

VMware Horizon View through PCoIP 
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 کارت شبکه

Realtek Gigabit Ethernet (GbE) 
Wake on LAN 
PXE 
TCP/IP with DNS DHCP 
Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP); supported with a Microsoft operating system 

 

 

 

 

 

 

 پورت ها

 (دستگاه پورت در قسمت عقب 2) USB 2پورت  2

 (پورت در قسمت عقب دستگاه 2و  قسمت جلوپورت در  1) USB 3.1پورت  3

 در جلوی دستگاه Cتایپ   USB 3.1پورت  1

 میلیمتری 3.5 جک -خروجی صدا ورودی/پورت 

 1000سرعت  RG45پورت شبکه 

 DisplayPort™ 1.2تصویر پیشرفته برای مانیتور  خروجی پورت2 

 بیسیم  دو کاناله و بلوتوث )انتخابی(

1 x USB-C 3.1 (front access) 
1 x USB-A 3.1 (front access) 
2 x USB-A 2.0 (rear access); 2 x typically used for keyboard and mouse 
2 x USB-A 3.1 Gen1 (rear access) 
2 x DisplayPort™ 1.2 digital video ports (standard) 
1 x RJ45 Gigabit Ethernet interface 
1 x 3.5mm headset jack (front access) 
1 x coaxial connectors for external Wi-Fi antenna (optional) 

 

 

 تغذیه برق

 هرتز  60تا  50وات با فرکانس بین  45Wمنبع برق 

 آمپر 2.31 –ولت  19.5آداپتور 

45W external power adapter 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz 
Energy saving automatic power-down 
Surge tolerant 

 کیلوگرم )به همراه پایه( 1گرم معادل تقریبی  962.8 وزن

 )بدون پایه( x 200 x 200 mm 35 ابعاد

 

 گارانتی

 یک سال گارانتی داخلی 

 )سه سال گارانتی سخت افزار بین المللی(

 پنج سال خدمات پس از فروش

 

وسایل جانبی 

 همراه

 عدد صفحه کلید اصلی اچ پی )انتخابی( 1

 عدد ماوس اصلی اچ پی )انتخابی( 1

 عدد آداپتور برق 1

 عدد سیم اتصال به پریز 1



 

  

 
 

5 

HP Thin Client t530 

 

 :کاربری ها 

 
 خانگی 

 کارخانه ها 

  ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی 

  بیمارستان 

 آژانس هواپیمایی 

  شرکت 

  فروشگاه و مغازه 

  هتل 

 دوربین مداربسته 

 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

 


