


 

  معرفی اجمالی تین کالینتDell Wyse 5010 : 

کمپانی  کنند.به ذهن خطور می wyse 5010شکیل و بروز و مدرن اولین کلماتی هستند که با دیدن یکباره تین کالینت 

Dell  تین کالینتwyse 5010 های سبک اداری را به عنوان محصولی میان رده در میان محصوالت خود در بازار کامپیوتر

نت و کالیپذیر در حالت زیروصورت انعطافرا با توجه به نیاز بازار به مینی کامپیوتراین  Dellکمپانی  .معرفی کرده است

س کالینت یک فریمور بر پایه لینوکحالت زیرو در مینی کامپیوترمعرفی کرد که درصورت استفاده از این  کالینتتین

تاپ و سازی دسکهای مجـازیشود که با انواع پروتکلروی آن نصب می Thin OS با نام Dellمخصـوص شرکت 

 کند. ) کار میRFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICAاپلیکیشن (

و گرافیک  DDR3Lاسالت رم  یک و گاهرتزگی1.4 پردازنده ی دو هسته ای با فرکانس به  Dell Wyse 5010تین کالینت

Onboard  مدل Radeon HD 6250در محدوده  مجهز شده است که کیفیت تصویر خارق العادهUltraHD  را روی

و همچنین در حالت دو مانیتوره ارائه DVI را با خروجی تصویر  Full HDو کیفیت تصویر  Display Portخروجی تصویر 

که  دهد،کاربران قرار میمتناسب با محیط های اداری در اختیار  یک پکیج اداری  wyse 5010می دهد. تین کالینت 

 .نیاز کاربران را برای چند سال برآورده خواهد کرد وآورد کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می

که اصطالحا گیگ نامیده می می باشد  1000مجهز به یک پورت شبکه  wyse 5010از نظر ارتباطی نیز تین کالینت 

ناگفته نماند که تین کالینت  است.مگابیت برثانیه  300شود و همچنین یک پورت شبکه بی سیم دو بانده با سرعت 

wyse 5010  پورت  چهاردارایUSB 2.0  مینی کامپیوتر از نکات دیگر در این  .استکه برای وسایل ارتباطی کافی  بوده

 ناگفته نماند که مصرف برق ذخیره سازی را باال برد. و سرعت حجمبتوان تا  است که SSD حافظهوجود دو اسالت 

 Dellافزاری حاکی از کار دقیق و حرفه ای کمپانی وات) با این مشخصات سختwyse 5010 )65تین کالینت  خیلی کم

 دارد. این مینی کامپیوترکه تاثیر بسزایی در باال رفتن طول عمر مفید  بوده

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



  های عمومی:قابلیت

 روز هفته 7ساعته  24کارکرد  و کمک ویژگی بدون فنبه و بی سرو صدامقاوم  •

 کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز  •

 AMD T48Eگیگا هرتزی  1.4هسته ای دو دارای پردازنده  •

 گیگابایت 8و ظرفیت رم تا DDR3 دارای یک اسالت رم  •

 SSDباال رفتن حجم ذخیره سازی به کمکم دو اسالت هارد  •

 AMD Radeon HD 6250کیفیت باالی تصویر بکمک کارت گرافیک آنبورد  •

 USB2.0 پورت4  و 300Mbpsبا سرعت  2Nوایرلس  (گیگ) و1000 سرعت ارتباطی باال بکمک شبکه سیمی  •

 بایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازیبدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک  مشبک جهت زی •

 کالینتکالینت به زیروانعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین •

 مانیتور همزمان دوراحتی کار با پشتیبانی از  •

 )Display Portبا خروجی  (تک مانیتوره اچ دیالترا به کمک پشتیبانی از کیفیت فوق العاده  وضوح تصویر•

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



 های ویژه:قابلیت

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیر یمد یمجهز به تکنولوژ  •

   نهیو مصرف به تیفیک هیدييبه کمک تا ستیز  طیبا مح سازگار •

 و اسکنرها نترهایکامل از پر  یبانیباال با پشت یر یپذ دسترس •

 تورهیمان 2حالت  وات مصرف در 65 العاده کم مصرف با حداکثر فوق •

 VDI یاز انواع پروتکل ها یبانیبا پشت ییدر کارا یر یپذ انعطاف•

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



Windows 10 32bit,64bit 

Windows 7  32bit,64bit 

Thinos 8.5 /Thin Linux 

سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

AMD  سازنده پردازنده :

 AMD G-Series T48E     مدل پردازنده:

  :فرکانس پردازنده

1.4GHz 

 مشخصات پردازنده

: مشخصات

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



 
 
 
 
 

 توضیحات پردازنده AMD G_Series T48E برند گیگاهرتزی 1.4هسته ای با فرکانس 2پردازنده 

کارت صدا دستگاه یصدا در جلو یمتر یلیم 3.5 یجک خروج کی یدارا

کارت شبکه (گیگ) 1000پورت شبکه سیمی 

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



 

 SATA حافظه هایپشتیبانی از 

  SSD MLCو   SSD SATAدارای دو  اسالت هارد 

8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB 

 ذخیره سازی

  300Mb/s با سرعت  N یسر  دوکاناله رلسیکارت شبکه وا

Optional dual band 802.11 a/b/g/n wireless and Bluetooth

وایرلس

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



  Radeon HD 6250مدل  AMDدارای کارت گرافیک انبورد با برند 

 هرتز 60و نرخ انتقال  Ultra HD با کیفیت Display Portخروجی تصویر 1دارای 

  هرتز 60انتقال و نرخ  FULL HD با کیفیت DVIخروجی تصویر 1دارای 

 Display PORTهرتز با خروجی تصویر 60با نرخ انتقال  2560*1600 کیفیت

 DVIهرتز در حالت دو مانیتوره و خروجی تصویر 60با نرخ انتقال  1080*1920کیفیت 

 گرافیک

 حافظه رم پیش فرض:

 4GB DDR3 Laptop 

: حافظه رم قابل پشتیبانی

4GB/8GB/ DDR3 (1*SO-DIMM)  

 DDR3   نوع حافظه رم: 

  فرکانس حافظه رم: 

 1600MHz

 حافظه رم

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



 )RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA( از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن پشتیبانی

• Remote Desktop RDP
• Citrix HDX/ICA

• Microsoft Windows Server 2003 / 2008/2012R2/2016

• VMware View/VMware Horizon View

 های قابل پشتیبانیپروتکل   

 عدد ماوس اصلی (انتخابی) 1

کیبورد اصلی (انتخابی)عدد  1

 (انتخابی)عدد پایه رومیزی  1

 عدد آداپتور برق 1

 عدد سیم اتصال به پریز 1

 گارانتی نامه

لوازم جانبی ه   

Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



Dell Wyse 5010تین کالینت 

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



 وزن  گرم 930

             ابعاد   متر یسانت 0.5پایه : و   متر یسانت 17.0*18.5*4.0

 سال گارانتی داخلی 1

 المللیافزار بینسال گارانتی سخت 3

 سال خدمات پس از فروش 5

  گارانتی    

 وات 65مصرف برق کمتر از

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19.5V 65W 

 تغذیه برق 

 اداری و شرکت ها •

 بانک ها •

 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان •

 سازمان های دولتی وکتابخانه ها •

 بیمارستان ها •

 جایگاه سوخت •

 کاربری ها

Dell Wyse 5010تین کالینت 

 فروشگاه •

 دانشگاه و آموزشگاه •

 هتل ها •

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول



Dell Wyse 5010تین کالینت 

 نقاط قوت

• قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه

4K پشتیبانی از کیفیت تصویر •

• دارای دو عدد اسالت حافظه

• انعطاف پذیر در حالت زیروکالینت و تین کالینت

نقاط ضعف

چاپ               مزایا و معایب         مشخصات فنی        معرفی اجمالی            صفحه اول

• نداشتن پورت VGA برای کار با مانیتورهای قدیمی (مبدل به همراه دستگاه ارائه می گردد)



 Dell Wyse 5010تین کالینت مشخصات فنی 

Windows 10 32bit,64bit 

Windows 7  32bit,64bit 
Thinos 8.5 /Thin Linux 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 AMD   سازنده پردازنده :
       مدل پردازنده:

AMD G-Series T48E 
: فرکانس پردازنده

1.4GHz 

 توضیحات پردازنده:
 AMD G_Series T48E برند گیگا هرتزی 1.4هسته ای با فرکانس 2پردازنده    

 مشخصات پردازنده

 حافظه رم پیش فرض:

 :حافظه رم قابل پشتیبانی

4GB DDR3 Laptop 

4GB/8GB/ DDR3 (1*SO-DIMM)  

 DDR3L نوع حافظه رم:

MHz  1600            :فرکانس حافظه رم

 حافظه رم

 کارت صدا مینی کامپیوتر یصدا در جلو یمتر یلیم 3.5 یجک خروج کی یدارا

 کارت شبکه گیگ 1000شبکه سیمی پورت    

 SATA یهاحافظه از  یبانیپشت

  SSD MLCو   SSD SATAحافظهدارای دو  اسالت 

8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB 

 ذخیره سازی

 Mb/s300با سرعت  2N یسر  رلسیکارت شبکه وا
Optional dual band 802.11 a/b/g/n wireless and Bluetooth 

 وایرلس

   Radeon HD 6250مدل  AMDدارای کارت گرافیک انبورد با برند 

  هرتز 60و نرخ انتقال  Ultra HD با کیفیت Display Portخروجی تصویر 1دارای 

  هرتز 60و نرخ انتقال  FULL HD با کیفیت DVIخروجی تصویر 1دارای 
 Display PORTهرتز با خروجی تصویر 60با نرخ انتقال   2560*1600کیفیت

 DVIالت دو مانیتوره و خروجی تصویر هرتز در ح60با نرخ انتقال 1080*1920کیفیت 

 گرافیک

 )RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA(پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن

Remote Desktop RDP 
Citrix HDX/ICA 

Microsoft Windows Server 2003 / 2008/2012R2/2016 
VMware View/VMware Horizon View 

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 عدد ماوس اصلی (انتخابی) 1

 عدد کیبورد اصلی (انتخابی) 1

 (انتخابی)عدد پایه رومیزی  1
 عدد آداپتور برق 1

 عدد سیم اتصال به پریز 1

 گارانتی نامه

 لوازم جانبی همراه

 وات 65 مصرف برق کمتر از
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19.5V 65W 

 برق مصرفی 

 وزن و ابعاد متر یسانت 0.5پایه :   متر یسانت 17.0*18.5*4.0   ابعاد: -گرم   930وزن :  

1 عدد پورت خروجی تصویر Display (پشت دستگاه) 
1 عدد پورت خروجی تصویر DVI (پشت دستگاه) 

4 عدد پورت یو اس بی 2.0 (2 عدد جلو دستگاه) 
1 عدد پورت شبکه اترنت 1000/100/10 

1 پورت خروجی صدا هدفون (جلو دستگاه) 

2 عدد آنتن وایرلس (پشت دستگاه) 

 پورت ها 



 

 های عمومی:قابلیت

 روز هفته 7ساعته  24کارکرد  و کمک ویژگی بدون فنبه و بی سرو صدامقاوم 

 کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز  •

 AMD T48Eگیگاهرتزی  1.4هسته ای 2دارای پردازنده  •

 گیگابایت 8و ظرفیت رم تا DDR3 دارای یک اسالت رم  •

 SSDباال رفتن حجم ذخیره سازی به کمکم دو اسالت هارد  •

 AMD Radeon HD 6250کیفیت باالی تصویر بکمک کارت گرافیک آنبورد • 

 پورت4  مگابیت بر ثانیه و 300با سرعت  2Nوایرلس  (گیگ) و1000 سرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی  •

USB2.0 

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک  مشبک جهت زیبایی بیشتر و جریان مناسب هوا جهت خنک سازی 

 کالینتکالینت به زیروانعطاف پذیر در تغییر کارایی از تین •

 مانیتور همزمان 2با پشتیبانی از راحتی کار  •

 های ویژه:قابلیت

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیر یمد یمجهز به تکنولوژ  •

   نهیو مصرف به تیفیک هیدييبه کمک تا ستیز  طیبا مح سازگار •

 و اسکنرها نترهایکامل از پر  یبانیباال با پشت یر یپذ دسترس •

 تورهیمان 2وات مصرف درحالت  65 العاده کم مصرف با حداکثر فوق •

 VDI یاز انواع پروتکل ها یبانیبا پشت ییدر کارا یر یپذ انعطاف•

 Dell Wyse 5010تین کالینت مشخصات فنی 

 •

• 


	Dell Wise 5010
	کاتالوگ

