


 

 : HP T5740e معرفی اجمالی تین کالینت 

می باشد. که فرکانس  Intel Atom N280این تین کالینت زیبا دارای پردازشگر یک هسته ای با دو ترید مجازی   
گیگا  2گیگا هرتز دارا می باشد. سرعت مناسب در کاربری های سبک و وجود حافظه رم پیش فرض  1.6کاری 

گیگ( آن را به منظور  8داخلی )قابل ارتقاء به  IDEگیگابایت  4( و هارد پیش فرض 8بایت رم )قابل ارتقاء به 
دارای چیپ  HP T5740eینت استفاده به عنوان زیرو کالینت مناسب نموده است. باید متذکر شویم که تین کال

توان براحتی از آن دو تصویر همزمان با کیفیت در می باشد که در نتیجه می intel GL40 Mobileگرافیک  
گرفت. پشتیبانی از طیف وسیعی از انواع پورت   Display Portو VGAهای از طریق پورت Full HDمحدوده 

پشتیبانی از کیبورد و موس های قدیمی تر و وجود پورت  به منظور PS2عدد(، دو پورت  8) 2های یو اس بی
COM  برای ارتباط با انواع وسایل، آن را برای کاربری های صنعتی نیز عالوه بر اداری مناسب کرده است. باالی

اگر چه آن را در پشتیبانی  PCIکند. البته وجود پورت ساتا و نیز اسالت ارتباطی را برای این دستگاه فراهم می
سیع تر از انواع هارد و وسایل جانبی قوی تر کرده است، ولی به علت محدودیت در ضخامت دستگاه، عمال و

کاربر را مجبور به باز گذاشتن درب تین کالینت می گذارد که این نکته مطلوبی به شمار نمی آید. در پایان حیف 
چون که از این پورت ها هم به عنوان  م.این دستگاه اشاره ای نکنیUSB است اگر به پورت های دو گانه مخفی 

 توکن های امنیتی و هم به عنوان فضای ذخیره سازی استفاده کرد.

HP t5740e کالینت  تین

ЬмϜ йϲУЊ ͼЮϝвϮϜ ͼТϼЛв ͼжТ ϤϝЊ϶Ів ϞтϝЛв м ϝтϜϾв ͝ϝͧ



های عمومی:قابلیت

:اینتل  پردازنده مرکزیN280 –  گیگاهرتز 1.65تک هسته ای فرکانس

 •:حافظه رم  حافظه رم قابل پشتیبانیDDR3  گیگ 8تا  2پشتیبانی از 

 •:و بیشتر )به شرط باز بودن درب دستگاه( 8قابل پشتیبانی تا  4پیش فرض  حافظه داخلی 

 و تین  از طریق برگردان ایمیج ویندوز زیرو کالینتبه  تین کالینتانعطاف پذیر در تغییر کاربری از

 پرو یا بالعکس 

 وجود پورت هایPS2 جهت استفاده از ماوس و کیبورد های قدیمی

 وجود پورتCOM جهت استفاده در محیط صنعتی

 1000سرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی 

 و کلیه وسایل جانبی: پرینتر، اسکنر، بارکدخوان، فلشمانیتور همزمان  2پشتیبانی از ... 

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

 امنیت داده به کمک پورت های مخفی بکار رفته در دستگاهHP 5740e

 شتریب ییبایجهت ز  یفشرده نقره ا کیمستحکم با روکش پالست یبدنه فلز 

 مجهز به ویندوز اورجینال نسخه فشرده و حرفه ایXP  7و
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های ویژه:قابلیت

های بیشتر به کمک قابلیت پشتیبانی اتصال به دستگاهUSB Power Delivery

دارای تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه ENERGY STAR® - EPEAT® Gold  وLOW HALOGEN

مجهزبه ابزار ThinUpdate از سایت 7جهت دانلود ایمیج ویندوزHP بوت و گرفتن ،ساخت فلش

 های قابل افزودن به آنماژول

 امکان استفاده از پروتکل HP Remote Graphic Receiver  جهت اجرای گرافیک سه بعدی در

حالت ریموت به سرور 

امکان استفاده ازنرم افزار HP-Thin State  جهت ساخت صدها تین کالینت با تنظیمات یکسان

ستفاده از نرم افزارافزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک ا HP Velocity  از طریق بهینه سازی پهنای

 باند و رفع کندی شبکه 

ها به کمک نرم افزارها و زیرو کالینتپیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کالینت HP-Easy 

Tool 

های امنیتیپشتیبانی از انواع پروتکل VPN - IP Sec - TTLS - PEAP – TLS 
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              Zero Client: Thin Pro / Smart Zero 
Thin Client: Windows XP/ 7/ Linux 32 bit 

سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 Intel 1 Cores  سازنده پردازنده :

    مدل پردازنده:
Intel Atom N280* processor  

  :فرکانس پردازنده
1.60 GHz 

 مشخصات پردازنده

 مشخصات:
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 کیلو بایت  512با حافظه کش  گیگاهرتز 1.60 سرعتحداکثر بیتی  64هسته ای  تکL2

 ساعته( بدون فن 24 )کارکرد کارکرد خنک  

 پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI  وIntel® Turbo Boost Technology 

وات 2.5(: TDPتوان مصرفی پردازنده )        

 توضیحات پردازنده

میلی متری هدست )ورودی/ خروجی صدا( 3.5دارای جک 
H.265و  H.264پشتیبانی از کدک سخت افزاری 

کارت صدا

  ( مدل 1000مجهز به شبکه سیمی گیگ )سرعتRealtek Gigabit Ethernet (GbE) کارت شبکه
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 :هارد پیش فرض

 IDE Flash SSD 4 GB Nand 

:هاردهای قابل پشتیبانی IDE Flash SSD 8,4 GB 

 SATA SSD/HDD  16,32,64,128,256,512 GB

 ذخیره سازی

 مگابیت بر ثانیه )انتخابی( 300کارت شبکه وایرلس سری تک آنتن داخلی با سرعت 

OPCI-Express Half Mini Card  Atheros ar5bhb92-h 

وایرلس
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Intel® GL40        
 :کیفیت تصویرHigh Definition / 2K~QXGA   DUAL Monitor  
 : رزولوشن 

2048*1536 

 گرافیک

 :مگاهرتز 1333گیگابایت با فرکانس  2 حافظه رم پیش فرض

گیگابایت 8تا   پشتیبانی: حافظه رم قابل 

:نوع حافظه رم DDR3   

:فرکانس حافظه رم  MHz1333  

 حافظه رم
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 Citrix ICA
 Citrix HDX
 Microsoft RDP
 Microsoft Remote FX (RFX)  بعدی(های سنگین و سه)جهت اجرای گرافیک 

VMware Horizon View through PCoIP / RDP / Blast Extreme

 های قابل پشتیبانیپروتکل   

 1  اصلی اچ پی )انتخابی( دیکلصفحهعدد 
 1 )عدد ماوس اصلی اچ پی )انتخابی 
 1 عدد آداپتور برق 
 1 عدد سیم اتصال به پریز 

جانبی همراهلوازم    
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 وزن  گرم 1580

سانتی متر 25.5*4.4*22.2  ابعاد 

 1 سال گارانتی داخلی 

 3 المللیافزار بینسال گارانتی سخت 

 5 سال خدمات پس از فروش 

 گارانتی    

هرتز 60تا  50آمپر( با فرکانس بین  3.3ولت  19.5وات ) 65منبع برق 

65 W, worldwide Auto sensing, 100-240v AC, 50-60 Hz 

 تغذیه برق 

 کاربری ها

HP t5740e کالینت  تین

 کتابخانه 
  کارخانه جات 
 فروشگاه 
 ابزار دقیق 
 جایگاه سوخت

 بیمارستان 
 هااداری و شرکت 
 دانشگاه و آموزشگاه
 هتل 
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 نقاط قوت

از انواع پورتها و اسالت ها یبانیپشت -
کم مصرف و کم جا اریبس -  
 COM یداشتن پورت صنعت -

 قیمت مناسب  
 رویدر حالت ز  یها¬پروتکل یاز تمام یبانیپشت
 نتیکال

نقاط ضعف

 قدرت پایین پردازشی
ارتفاع کم و در نتیجه محدودیت در استفاده 

 PCIاز انواع هارد و اسالت 
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 مشخصات فنی دستگاه

Zero Client: Thin Pro / Smart Zero 
Thin Client: Windows XP/ 7/ Linux 32 bit 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 Intel 1 Cores        سازنده پردازنده :
  Intel Atom N280* processor  مدل پردازنده:

GHz 1.60  :فرکانس پردازنده

 مشخصات پردازنده

 :مگاهرتز 1333گیگابایت با فرکانس  2 حافظه رم پیش فرض
گیگابایت 8تا   پشتیبانی: حافظه رم قابل 
:نوع حافظه رم DDR3  
 رکانس حافظه رم:ف  MHz1333

 حافظه رم

 میلی متری هدست )ورودی/ خروجی صدا( 3.5دارای جک 
H.265و  H.264پشتیبانی از کدک سخت افزاری 

 کارت صدا

 ( مدل 1000مجهز به شبکه سیمی گیگ )سرعتRealtek Gigabit Ethernet (GbE)  کارت شبکه

   :هارد پیش فرض   IDE Flash SSD 4 GB Nand    
:هاردهای قابل پشتیبانی  IDE Flash SSD 8,4 GB              

 SATA SSD/HDD  16,32,64,128,256,512 GB 

 ذخیره سازی

 مگابیت بر ثانیه )انتخابی( 300کارت شبکه وایرلس سری تک آنتن داخلی با سرعت 

 OPCI-Express Half Mini Card  Atheros ar5bhb92-h 

 ایرلسو

Intel® GL40       
:کیفیت تصویرHigh Definition / 2K~QXGA   DUAL Monito r     
: 1536*2048 رزولوشن       

 گرافیک

6 عدد پورتUSB 2.0 
2 عدد پورتUSB 2.0 مخفی 
1 پورت خروجیعدد Display Port 
1  عدد پورت خروجی تصویرVGA 
1  سوکت شبکه عددRJ-45

ورت هاپ

 Citrix ICA
  Citrix HDX
  Microsoft RDP )
 FX Remote Microsoft(RFX))جهت اجرای گرافیک های سنگین و سه بعدی( 
 VMware Horizon View through PCoIP

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 1 کلید اصلی اچ پی )انتخابی(عدد صفحه 
 1 )عدد ماوس اصلی اچ پی )انتخابی 
 1 عدد آداپتور برق 
 1 عدد سیم اتصال به پریز

 لوازم جانبی همراه

 هرتز 60تا  50وات با فرکانس بین  65منبع برق 
 آمپر 3.3ولت  19.5آداپتور برق 

65W External Power Adapter 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz 

 برق مصرفی 

زن و ابعادو سانتی متر 25.5*4.4*2222.2*.42* 24  ابعاد: -گرم  1580وزن :    
کتابخانه 
 کارخانه جات
فروشگاه 
ابزار دقیق 
جایگاه سوخت 

  کاربری ها

 1  عدد پورت صنعتیCOM 
 1 (هدست ) صدا  /خروجیعدد پورت ورودی 
 1  جفت پورتPS2برای کیبورد و ماوس 

بیمارستان 
هااداری و شرکت 
دانشگاه و آموزشگاه 
هتل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های عمومی:قابلیت 

 

 :اینتل  پردازنده مرکزیN280 –  گیگاهرتز 1.65تک هسته ای فرکانس 

  •:حافظه رم  حافظه رم قابل پشتیبانیDDR3  گیگ 8تا  2پشتیبانی از  

  •:و بیشتر )به شرط باز بودن درب دستگاه( 8قابل پشتیبانی تا  4پیش فرض  حافظه داخلی 

  و تین پرو یا بالعکس  از طریق برگردان ایمیج ویندوز زیرو کالینتبه  تین کالینتانعطاف پذیر در تغییر کاربری از 

  وجود پورت هایPS2 جهت استفاده از ماوس و کیبورد های قدیمی 

  وجود پورتCOM جهت استفاده در محیط صنعتی 

  1000سرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی  

  و کلیه وسایل جانبی: پرینتر، اسکنر، بارکدخوان، فلشمانیتور همزمان  2پشتیبانی از ...  

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

  امنیت داده به کمک پورت های مخفی بکار رفته در دستگاهHP 5740e 

  شتریب ییبایجهت ز  یفشرده نقره ا کیمستحکم با روکش پالست یبدنه فلز  

  مجهز به ویندوز اورجینال نسخه فشرده و حرفه ایXP  7و 

 

 

 های ویژه:قابلیت 

 
 

 های بیشتر به کمک قابلیت پشتیبانی اتصال به دستگاهUSB Power Delivery 

 دارای تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه ENERGY STAR® - EPEAT® Gold  وLOW HALOGEN 

 مجهزبه ابزار ThinUpdate از سایت 7جهت دانلود ایمیج ویندوزHP های قابل افزودن بوت و گرفتن ماژول،ساخت فلش

 به آن

  امکان استفاده از پروتکل HP Remote Graphic Receiver  جهت اجرای گرافیک سه بعدی در حالت ریموت به سرور 

 امکان استفاده ازنرم افزار HP-Thin State  جهت ساخت صدها تین کالینت با تنظیمات یکسان 

 ستفاده از نرم افزارافزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک ا HP Velocity  از طریق بهینه سازی پهنای باند و رفع کندی

 شبکه 

 ها به کمک نرم افزارها و زیرو کالینتپیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کالینت HP-Easy Tool  

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