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 :قابلیت های عمومی 

 !(ربات کوچک) اینتل ای هسته چهار پرسرعت پردازشگر مجهز به -

 ( PAT-T540)گیگ هارد پرسرعت  32گیگ رم و  2 -

  ثانیه!(  7هارد پرسرعت ) اجرای ویندوز در  -

 سرعت بسیار مطلوب جهت امور اداری و آفیسی -

 تورکوچک و قابل اتصال به پشت مانی -

 !!وات 10 فقط- بسیار کم مصرف -

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

 و بیسیم داخلی( Full HD)کیفیت تصویر بسیار دلپذیر  -

 USB3 پورتو  1000مجهز به شبکه سیمی  -

 و ظاهری مستحکم تر و زیباتر! بدنه تمام آلومنیوم نقره ای جهت تبادل بهتر حرارتی -
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 فنی مشخصات: 

 مشخصات عنوان

 آلومینیوم                                                                                                                      : بدنه  جنس فیزیکی مشخصات (1

 نقره ای                                                                                                                                :  رنگ

 gr 600                                                                                                          :)گرم( کل جعبه وزن

 gr 002                                                                                                    :وزن خالص پایانه)گرم(

cm  22×  16×  6                                                                               :جعبه)سانتی متر( ابعاد

 cm  10.5×  10.5×  2.5                                                                      :پایانه)سانتی متر( ابعاد

  سیستم عامل (2

 تین کالینت

 8Windows                                                             ویندوزهای قابل پشتیبانی:

Windows 10 )پیش فرض( 

  Intel                                                                                                                   :سازنده پردازنده ردازنده مرکزیپ (3

 Z8350 Atom                                                                                                      :سری پردازنده

 intel Atom x5-Z8350 (2 MB)                                            :                       مدل پردازنده

Cache 
Chipset Intel Trinity     

 1.92GH                                                                                                      :فرکانس پردازنده

 گیگاهرتز، کارکرد خنک، بدون فن 1.83بیتی سرعت 64چهار هسته ای       :ات پردازندهتوضیح

 1600گیگابایتی با رم باس  2                                     (540)مدل حافظه رم پیش فرض  RAMحافظه (4

 نوعGB2                                                                              : حافظه رم قابل پشتیبانی

L2.26DDR                                                                              :     حافظه

 1600L 3DR                                                                   :مفرکانس حافظه ر

                                                                               SSD :نوع حافظه داخلی حافظه داخلی (5

 تبایگیگا  32                                                                       :هارد پیش فرض

  intel                                                             :کمپانی سازنده پردازنده گرافیکی ردازنده گرافیکیپ (6

      Integration: Intel(R) HD Graphics(Gen7 4EU) (2GB):مدل پردازنده گرافیکی

 Full HD                                                                              :کیفیت تصویر
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 1000سرعت  (LAN)سیمی شبکه (7

 150رعت س Nسری   (Wifi)سیمبی 

  )Bluetooth(بلوتوث

 :(WiFi) توضیحات شبکه بی سیم

Wireless: Realtek RTL8723bs 802.11 b/g/n (150Mbps 3dbi) 
Bluetooth 4.0 Speed: 3Mb/s 

                Wired Onboard Realtek RTL8111F 100/1000mbps:توضیحات شبکه

 

                                                                                 USB2.0 * 2:پورت

2 * USB3.0 

1 * VGA 

1 * HDMI 

1 * MicroSD 

    دو مانیتورحداکثر: تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 ~010V240Vبرق شهری                                                                                    : منبع تغذیه سایر مشخصات (8

 وات 15مصرف برق کمتر از 5V 2Aآداپتور برق                                                   :برق مصرفی

 :اقالم همراه

 برق آداپتور 

 سی دی درایورها 

 هگارانتی نام 

 پایه اتصال به پشت مانیتور به همراه پیچ های مربوطه 

 

 کاربردها : 

 ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

 اداری 

 مدارس

 آژانس هواپیمایی

 فروشگاه و مغازه

 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

 دفتر پیشخوان دولت

 

 کاربر خانگی

 کافی نت

 کارخانه

 کتابخانه

 مدرسه و آموزشگاه

 هتل

 دوربین مداربسته

 مشاورین امالک

 شرکتی


