


 

:  Dell Wyse R10L معرفی اجمالی تین کالینت ➢
و  عاملستمی نصب س  یمناسب برا  متیرا روانه بازار کرده است که به سبب ق  یوتر یکامپ ینیشرکت دل م

 DELL WYSE وتر یکامپ  ینیاست. م  داکردهیکاربران پ  انیرا م  یخاص   گاهیزدن به سرور جا  موتیر   نیچنهم
R10L مدل یاهسته 1پردازشگر  یدارا AMD Sempron  استفرکانس  بوده  گاهرتز یگ 1.5با. 
 ت یگابایگ   2اسالت رم بوده و تا حافظه    کی  یبوده که دارا  ییوترهایکامپ  ینیاز معدود م  وتر یکامپ  ینیم  نیا

قابل  . قابلکندی م  یبانیرا پشت ا  یبانیپشتذکر است اسالت  است. فرکانس   DDR2وتر ی کامپ  ینیم  نیدر 
 . مگاهرتز بوده است  800تا  وتر یکامپ ینیم نیحافظه رم در ا

 وتر یکامپ  ی نیم  نیا   یطورکلنوع هارد بوده است. به  3از    وتر یکامپ  ی نینوع م  ن یدر ا  یساز رهیذخ  ماژول 
 ی نیم  نیا یکه رو  یفرض   شی است. رم پ HDD یو هاردها IDE و    SSD SATA پرسرعت  یشامل هاردها

 .است تیگابایگ 4 تی با ظرف IDE از نوع وتر یکامپ ینیم نیو هارد ا تیمگابا 512قرارگرفته  وتر یکامپ
کار   استحکام روز هفته آن را موجب شده7ساعِت در  24کارکرد    وتر یکامپ  ینیم  نیالعاده افوق  یو دوام 

است ازجمله    وتر یکامپ  ینیم  نیا  یبر رو7  ندوزیداشتن و  جهیوقفه که درنت  چیاست. کارکرد روان و بدون ه
 .دیآی آن به شمار م ازاتیامت ر یسا
از نوع   وتر یکامپ  ینیم  نیا  کینصب هستند. گرافقابل   وتر یکامپ  ینیم  نیا  یبر رو   یتیب32یندوزهایو  هیکل

AMD ATI 690E   و   بایز   اریبس   ر یکرده است. تصو  یروان و کاربرد   یو عاد  ی، آن را جهت انجام امور ادار
را    وتر یکامپ  ینیم  نیکار با ا  لذتزمان،  هم  توریمان2تا    یبانیسهولت در کارها با پشت  ز یو ن  HD  تیفیک با

است.  برابر کرده نیچند
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های عمومی:قابلیت ➢

 کامل ییمقرون به صرفه نسبت به کارا متیق •

 روز هفته  7ساعته  24بدون فن، بدون صدا، کارکرد  یها یژگ یبا و مقاوم •

   زیم یحجم و کوچک و قابل استقرار رو کم •

   USB 2.0پورت 6( و گ ی )گ 1000  یمیباال به کمک شبکه س یارتباط سرعت •

   شتر یب ییبایجهت ز  کیمستحکم با روکش پالست یبدنه فلز   •

 نت یکال  رویبه ز  نتیکال نیاز ت ییکارا   ر ییدر تغ ر یانعطاف پذ  •

 همزمان  توریمان 2از   یبانیکار با پشت یراحت •

 ی فول اچ د تیفیاز ک یبانیمناسب به کمک پشت ر یتصو وضوح •

( PS2عدد پورت  2و   ال یعدد پورت سر   2و USBعدد پورت   6ارتباط با دستگاه به واسطه ) یراحت •
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های ویژه:قابلیت ➢

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم  •
   سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه •
 Wake-on-LANمدیریت کامل و بهینه برق با استفاده از قابلیت  •
 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها  •
مانیتوره  2وات مصرف درحالت  15فوق العاده کم مصرف با حداکثر  •
 VDIتیبانی از انواع پروتکل های انعطاف پذیری در کارایی با پش •
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ی جهت استفاده به عنوان تین کالینتتیب  32نسخه  7  اکس پی / ویندوز ندوزیو
  سیستم عامل های قابل پشتیبانی  شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیرو کالینت ThinOSسیستم عامل 

AMD سازنده پردازنده :

   مدل پردازنده:
 AMD Sempron with Chipset AMD 690E 

  :فرکانس پردازنده
 1.5 GHz 

 مشخصات پردازنده 

مشخصات:➢
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 ساعته( بدون فن 24کارکرد خنک )کارکرد   

گیگاهرتزی  GHz1.5   ا فرکانس کاری ب AMD Sepron with Chipset 690Eپردازنده مدل    
 توضیحات پردازنده 

بیتی استریو داخلی با دو پورت میکروفون و اسپیکر  16دارای کارت صدا  کارت صدا 

)گیگ( 1000پورت شبکه سیمی  کارت شبکه
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SATAو  IDE یاز انواع هاردها یبانیپشت

IDE: 4 / 8 GB  

SATA SSD: 64 / 128 / 256 / 512 GB 

SATA HDD: 1 / 2 / 3 / 4 TB   

 ذخیره سازی 

 Mb/s 867با سرعت  ACکارت شبکه وایرلس سری  

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

وایرلس 
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AMD ATI 690E 

هرتز   60و نرخ انتقال  FULL HD با کیفیت  DVIخروجی تصویر 2دارای 
1920 * 1200 in Dual Monitor 

 گرافیک

512MB         : حافظه رم

DDR2  نوع حافظه رم:

SDRAM         :مدل   

 حافظه رم 
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(RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن •
• Remote Desktop RDP (RFX)
• Citrix
• Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016
• VMware View/VMware Horizon View

های قابل پشتیبانیپروتکل    

( ی)انتخاب  یعدد ماوس اصل 1 •
عدد کیبورد اصلی )انتخابی( 1 •
)انتخابی( 2به  1عدد مبدل تصویر  1 •
 عدد آداپتور برق  1 •
 ز یاتصال به پر  میعدد س 1 •
 نامه  یگارانت •

لوازم جانبی همراه   
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گرم 1850 وزن  

30.7 x 22.5 x 8.2 cm   ابعاد 

 گارانتی داخلی  ماه 18
المللی افزار بینسال گارانتی سخت 3
 سال خدمات پس از فروش 5

گارانتی     

وات 15مصرف برق کمتر از 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 
compliant power supply 

تغذیه برق 

 اداری و شرکت ها 
 بانک ها 

کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان
 سازمان های دولتی وکتابخانه ها 

 آژانس هواپیمایی
 بیمارستان ها 

 فروشگاهو  آموزشگاه

کاربری ها 
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 نقاط قوت 

 فول پورت -
مقرون به صرفه  متیق -  
SATAو  IDEاز دو نوع هارد  یبه کمک پشتبان شتر یب ی ساز  رهیذخ یفضا -
به علت فن لس بو یدوام عال -
HDب خو ر یتصوخروجی  -
به صورت همزمان   تور یاز دو مان یبانیکار به کمک پشت یراحت -

نقاط ضعف 

DDR2 فیاز رم ضع یبانیپشت -
های قوی  عدم پشتیبانی از پردازش -
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Dell Wyse R10Lتین کالینت مشخصات فنی 

 ی جهت استفاده به عنوان تین کالینت تیب  32نسخه   7 اکس پی / ویندوز ندوزیو

 شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیرو کالینت  ThinOSسیستم عامل 

سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 AMD           سازنده پردازنده: 
AMD Sempron Chipset AMD 690E      مدل پردازنده: 

GHz 1.5       فرکانس پردازنده: 

 مشخصات پردازنده 

  MB 512   : و قابل پشتیبانی حافظه رم پیش فرض
 DDR2 نوع حافظه رم:       

MT/S 800 - 600          : فرکانس حافظه رم

 حافظه رم 

کر یو اسپ کروفون یبا دو پورت م  یداخل ویاستر  یتی ب 16کارت صدا  یدارا  کارت صدا 
( گ ی )گ 1000 یمیپورت شبکه س  کارت شبکه 

 SATAو  IDE یاز انواع هاردها یبان یپشت 
IDE: 4 / 8 GB 
SATA SSD: 64 / 128 / 256 / 512 GB 
SATA HDD: 1 / 2 / 3 / 4 TB 

 ذخیره سازی 

ندارد   وایرلس 
AMD ATI 690E 

 هرتز  60و نرخ انتقال  FULL HD با کیفیت   DVIخروجی تصویر 2دارای 
1920 * 1200 in Dual Monitor 

 گرافیک 

• Remote Desktop RDP
• Citrix
• Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008
• VMware View
• Support for other leading VDI brokers (Quest Software, Leo stream, etc)

های قابل پشتیبانی پروتکل   

( ی )انتخاب یعدد ماوس اصل 1 •
عدد کیبورد اصلی )انتخابی( 1 •
)انتخابی( 2به  1 عدد مبدل تصویر 1 •
 عدد آداپتور برق  1 •
 ز ی اتصال به پر  میعدد س 1 •
 نامه  یگارانت •

 لوازم جانبی همراه 

 وات  15مصرف برق کمتر از 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 

compliant power supply

 برق مصرفی 

x 22.5 x 8.2 cm 30.7  ابعاد:  - گرم   1850وزن:    وزن و ابعاد 
به دو( کی )با استفاده از کابل مبدل توریاز دو مان   یبانی قابل پشت – DVI ریتصو  یعدد پورت خروج 1 •
 عدد پشت دستگاه  و دو عدد جلو دستگاه(  چهار) 2.0یو اس بی  عدد پورت 6 •
 Display Portیک عدد خروجی تصویر   )پشت دستگاه( 10/100/1000عدد پورت شبکه اترنت  1 •
 پورت ورودی صدا میکروفن  1 پورت خروجی صدا هدفون و 1 •
 جهت اتصال ماوس و کیبورد  ps2دو عدد پورت  •

 پورت ها 

 اداری و شرکت ها
 بانک ها 

 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان 
 سازمان های دولتی وکتابخانه ها

آژانس هواپیمایی 

کاربری ها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های عمومی:قابلیت  ➢

 کامل ییمقرون به صرفه نسبت به کارا متیق •

 روز هفته  7ساعته  24بدون فن، بدون صدا، کارکرد  یها یژگ یبا و مقاوم •

   زیم یحجم و کوچک و قابل استقرار رو کم •

   USB 2.0پورت 6( و گ ی )گ 1000  یمیباال به کمک شبکه س یارتباط سرعت •

   شتر یب ییبایجهت ز  کیمستحکم با روکش پالست یبدنه فلز   •

 نت یکال  رویبه ز  نتیکال نیاز ت ییکارا   ر ییدر تغ ر یانعطاف پذ  •

 همزمان  توریمان 2از   یبانیکار با پشت یراحت •

 ی فول اچ د تیفیاز ک یبانیمناسب به کمک پشت ر یتصو وضوح •

 ( PS2عدد پورت  2و   ال یعدد پورت سر   2و USBعدد پورت   6ارتباط با دستگاه به واسطه ) یراحت •

 
 

 های ویژه:قابلیت  ➢
 

 

 ستم یس یجهت کنترل دما یحرارت تی ر یمد یمجهز به تکنولوژ  •

    نهیو مصرف به تیفیک  هیدییبه کمک تا ستی ز  طیبا مح  سازگار •

 Wake-on-LAN تیبرق با استفاده از قابل نهیکامل و به تی ر یمد •

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

 توره یمان 2وات مصرف درحالت  15العاده کم مصرف با حداکثر  فوق •

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

 Dell Wyse R10Lتین کالینت مشخصات فنی 
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