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 قابلیت های عمومی:  ➢
  بودن بدون فنبعلت   روز هفته 7ساعته  24کارکرد  با پایدار •

 مانیتور همزمان 2پشتیبانی از راحتی کار با  •

 انیه(ث 7اجرای ویندوز در  ( MLC Flashهارد پرسرعت   باالی سیستم به کمکسرعت  •

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

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر  •

 

 
 

    قابلیت های ویژه: ➢
 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم  •

 از طریق بهینه سازی پهنای باند و رفع کندی شبکه   HP Velocity افزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک استفاده از نرم افزار •

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

  RDP, RemoteFX, VMWare Horizon View, PCoIP: در حالت زیروکالینت پشتیبانی کامل از کلیه پروتکل های اتصال به سرور •

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

 EMC  :(FCC/CISPR/EN/VCCI/ICES/AS/NZS/CNS/KCC) “Class B” EMI regulationsدارای گواهی نامه سازگاری الکترومغناطیسی  •
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 ات: صمشخ  ➢

 عنوان 
 مشخصات 

HP T420 

سیستم  

عامل های  

پیش  

 فرض 

  :پشتیبانی از

HP Smart Zero Core (32-bit) 
HP ThinPro (32-bit) 

 پردازنده 
 گیگاهرتز 1.0هسته ای  2 پردازنده

  AMD GX-209JA System-on-Chip (SOC), including a 1.0 GHz dual core APU and discrete-level GPU 

 حافظه 

                                 Integrated 2GB DDR3L SDRAM (MLC) NAND flash memoryرمنوع حافظه  

 x  xxxxx 1                                                                                                                           رمسالت اتعداد 

    Up to 1,066 MT/s                                                                                              نرخ انتقال داده                           

  GG 2                                                                                                                 ظرفیت                                           

هارد  

فلش  

 سریع 

         Internal Flash Memory Super Speed USB 3.0 پرسرعت  هارد

 )پیش فرض(  GB / 16 GB 8  هارد :ظرفیت 

 گرافیک 

 گسسته -مدل سطح AMDگرافیک مجتمع با سی پی یو  
Discrete-level graphics processor embedded alongside the AMD x86 CPU complex 

 1200*1920دی   فول اچ  رزولوشنها تا  پشتیبانی از وضوح تصویر

 DVI-Dو  VGAهای  پشتیبانی از دو تصویر همزمان روی پورت 

کارت  

 صدا 

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

3.5 mm headset jack on front panel marked with a headset icon 

 Mbps300 سرعت  2N سری   و بلوتوث دو کاناله )انتخابی( پرسرعت  مجهز به بیسیم  وایرلس 

802.11n 2x2 Wi-Fi Network Interface with Bluetooth 

پروتکل  

های قابل  

 پشتیبانی 

Citrix ICA 
Citrix HDX 
Microsoft RDP 

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

VMware Horizon View through PCoIP 
HP TeemTalk Terminal Emulator 
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کارت  

 شبکه 

 )گیگ(  1000شبکه سیمی 

RJ45 modular jack for Gigabit Ethernet network interface 

Gigabit Ethernet 
Wake on LAN (WOL) 
PXE 
TCP/IP with DNS and DHCP 

 پورت ها 

 (دستگاه جلو پورت در  2و   پورت در عقب 2) USB 2پورت  عدد 4

 )در جلو دستگاه( میلیمتری  3.5جک  - پورت ورودی/خروجی صدا 

 1000سرعت   RG45پورت شبکه  

 VGAتصویر  خروجی  پورت 1 

 DVI-Dخروجی تصویر  پورت  1

 دو کاناله و بلوتوث )انتخابی( برای بیسیم  MSATAپورت 

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 

 گرم   740 وزن  

 میلی متر  x 140 x 35 180  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
 گارانتی و کاتالوگ دستگاه
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 کاربری ها:  ➢

 
 خانگی •

 کارخانه ها  •

 بیمارستان  •

 آژانس هواپیمایی •

 ها و اداراتشرکت  •

 فروشگاه و مغازه  •

 هتل  •

 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری •

 


