


 

: HP t630 معرفی اجمالی تین کالینت 

رین کامپیوترهای کوچک کمپانی معظم اچ پی بوده که به دلیل ابعاد کوچک، طراحی یکی از محبوب ت HP t630 تین کالینت
.است بسیار زیبا، شکیل و چشم نواز و همچنین بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک متالیک به آقای لوکس معروف گردیده

مگابایت کش  2گیگاهرتز فرکانس و  2.2با  AMD GX-420GI ای پرسرعت مدلکامپیوتر دارای پردازشگر چهار هستهاین مینی
.)حافظه نهان( است
.تعبیه شده است M.2 SSD های پرسرعتکامپیوتر حافظهدر داخل این مینی

.گیگ حافظه پشتیبانی می کند 32تا  DDR4 رماز دو اسالت رم حافظه  HP t630 تین کالینت
 AMD Radeon را به لطف پردازنده گرافیکی مدل UltraHD این تین کالینت همچنین امکان ارائه تصویر فوق العاده باکیفیت

R6E برای کاربران فراهم می کند.
با سرعت  AC و شبکه بی سیم دوکاناله 1000دارای قابلیت پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت )گیگ(  HP t630 تینکالینت

867Mbps و فیبر نوری و بلوتوث می باشد. 
برای انواع کاربری های اداری، خانگی، آموزشی مناسب بوده و قابلیت نصب سیستم عامل دلخواه را  HP t630 تین کالینت

 .تداراس
همچنین این کامپیوتر کوچک به لطف وجود پایه استقرار بر روی میز زیبایی بی بدیلی را برای میزکار کاربران به ارمغان می 

آورد.البته برای کاربرانی که تمایل دارند سیستمی با حداقل فضای اشغالی داشته باشند امکان تهیه براکت جهت اتصال به پشت 
 .مانیتور فراهم شده است

است.  روز هفته آن را موجب شده 7ساعته در  24بدون فن، کارکرد  HP t630 تین کالینت العادهکاری فوقحکام و دواماست
 .است ای نصب کردهروی این محصول خود یک ویندوز حرفه HP چنین شرکتهم
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های عمومی:قابلیت

  انعطاف پذیر در تغییر کاربری از تین کالینت به زیرو کالینت از طریق برگردان
ایمیج ویندوز و تین پرو یا بالعکس

  بیتی 64هسته ای  4کالینتی قدرتمند به لطف پردازشگر تین
  پرسرعت با پشتیبانی از آخرین مدل حافظهDDR4  32)دو اسالت تا حجم 

گیگابایت(
 کیفیت تصویر کم نظیر (HD Ultra)  4معادلK
  روز هفته  7ساعته  24بدون فن، بدون صدا، کارکرد
  مانیتور همزمان  2پشتیبانی از راحتی کار با 
  سرعت و حجم بیشتر اطالعات با دو هارد پرسرعتSSD  7)اجرای ویندوز در 

ثانیه(
  کوچک و زیبا با قابلیت اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز 
 گیگ( و پورت  1000به کمک شبکه سیمی  السرعت ارتباطات با(USB 3.0
 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر 
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های ویژه:قابلیت

 مجهز به اسپیکر داخلی 
 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 
  مجهز به ابزارThinUpdate جهت دانلود ایمیج انواع ویندوز اورجینال از سایتHP  ،

و دانلود ماژول های قابل افزودن به سیستم عامل Bootableساخت فلش 
  مجهز بهMicrosoft SCCM/EDM agent
  دارای تأییدیه کیفیت و مصرف بهینهENERGY STAR® - EPEAT® Gold   و

LOW HALOGEN 
  10پشتیبانی از ویندوز فشرده (Windows 10 IoT Enterprise on HP Thin)  با

ودنکمترین حجم و قابلیت های قابل افز
  امکان استفاده از پروتکلHP Remote Graphic Receiver  جهت اجرای گرافیک

 سه بعدی در حالت ریموت به سرور
  افزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک استفاده از نرم افزارHP Velocity  از طریق

 بهینه سازی پهنای باند و رفع کندی شبکه
  پشتیبانی از انواع پروتکل های امنیتیVPN - IP Sec - TTLS - PEAP – TLS
  :پشتیبانی کامل از کلیه پروتکل های اتصال به سرورRDP / RemoteFX / 

VMware Horizon View
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Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Linux / Elastix 
 قابل پشتیبانیسیستم عامل های 

 سازنده پردازنده :

تعداد هسته : 
  مدل پردازنده:

  :فرکانس پردازنده

AMD

4 Core 

AMD GX-420GI SOC; 2.0 - 2.2 GHz Quad-Core 

2.0 GHz Up To 2.2 GHz 

 مشخصات پردازنده

 مشخصات:
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گیگاهرتز 2.2 تا 2.0 سرعت با بیتی 64 ای چهارهسته 
( بدون فن 7ساعته  24کارکرد خنک و مداوم )روز هفته
 پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI 
 پردازندهتوان مصرفی (TDP)15وات 

 توضیحات پردازنده

 دارای ورودی میکروفون
 اینچی 3.5 اسپیکر داخلی و ورودی/خروجی)هدست(دارای 

 Internal amplified speaker system for basic audio playback 
 3.5 mm headset socket (front access)
 3.5 mm combo line-out/ line-in socket (rear access)

کارت صدا

)گیگ(1000دارای پورت شبکه   

• Wired: 10/100/1000 Gigabit Chipset: Realtek Gigabit Ethernet
کارت شبکه
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 :هارد پیش فرض SSD M.2 32 GB 
 :نوع اسالت هارد       SSD M.2
:هاردهای قابل پشتیبانی

SSD M.2: 8 /16 /32 /64 /128 /256 /512 GB/1 TB

سازیذخیره   

  مجهز به بیسیم و بلوتوث دو کاناله سریAC  867با سرعت Mbps)انتخابی(

 AC Dual Band Wireless Wi-Fi/Bluetooth® combo adapter 

وایرلس
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  AMD Radeon R6E Graphics Core 

Ultra HD       : ریتصو تیفیک •

 گرافیک

    :مگاهرتز  1866گیگابایت با فرکانس  4  حافظه رم پیش فرض

  :32 / 16 / 8 / 4 / 2 حافظه رم قابل پشتیبانیGB 

        :نوع حافظه رم        DDR4 

1866        ظه رم:       فرکانس حاف MHz

 حافظه رم
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 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 انتخابی(کلید اصلی اچ پی  عدد صفحه(
1  انتخابی(اصلی اچ پی  ماوسعدد( 
1 عدد آداپتور برق 
1 زیاتصال به پر  میعدد س 

لوازم جانبی همراه   
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هیبدون پا لوگرمیک1.52 • وزن 

22 x 4.2 x 24 CM  ابعاد 

 سال گارانتی داخلی 1
المللیافزار بینسال گارانتی سخت 3
 سال خدمات پس از فروش 5

گارانتی    

  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

تغذیه برق 

 ادارات و شرکت ها 
 بانک ها 
 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان
 وکتابخانه ها سازمان های دولتی 
 آژانس هواپیمایی 
 هتل ها 
  اتوماسیون صنعتیابزاردقیق و 

کاربری ها

HP t630تین کالینت 

 بیمارستان ها 
 جایگاه سوخت 
 فروشگاه 
 خانگی 
 دانشگاه و آموزشگاه
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HP t630تین کالینت 

 نقاط قوت

 به علت فن لس بودن یدوام عال -
 DDR4نسل رم  نیاز آخر  یبانیسرعت فوق العاده با پشت -
 USB 0.3 Super یباال به کمک پورت ها یقدرت ارتباط -

Speed
Mbps 867با سرعت  2AC یفا یوا -

تر نیو سنگ یروان و پرسرعت در امور ادار  اریکارکرد بس- 
به صورت  توریاز دو مان یبانیکار به کمک پشت یراحت-  

همزمان
 از دو هارد یبانیباال با کمک پشت یساز  رهیذخ -
زیم یو استقرار رو توریکوچک و قابل اتصال به پشت مان -

نقاط ضعف

عدم سازگاری ارتباط مستقیم با مانیتورهای قدیمی به -
    VGAعلت نداشتن پورت  
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 HP t630 مشخصات فنی دستگاه 

Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Linux / Elastix  سیستم عامل های قابل پشتیبانی 
 AMD   سازنده پردازنده :

   Core 4 تعداد هسته : 
 AMD GX-420GI SOC; 2.0 - 2.2 GHz Quad-Core   مدل پردازنده:

GHz Up To 2.2 GHz 2.0        :فرکانس پردازنده

 مشخصات پردازنده

    :مگاهرتز  1866گیگابایت با فرکانس  4           حافظه رم پیش فرض
 :32 / 16 / 8 / 4 / 2 حافظه رم قابل پشتیبانیGB 
       :نوع حافظه رم       DDR4 
  :1866       فرکانس حافظه رم MHz

 حافظه رم

 دارای ورودی میکروفون
 اینچی 3.5 اسپیکر داخلی و ورودی/خروجی)هدست(دارای 

Internal amplified speaker system for basic audio playback 
3.5 mm headset socket (front access) 
3.5 mm combo line-out/ line-in socket (rear access) 

 کارت صدا

 )گیگ(1000دارای پورت شبکه  1000دارای پورت شبکه سیمی   
Wired: 10/100/1000 Gigabit Chipset: Realtek Gigabit Ethernet 

 کارت شبکه

 :هارد پیش فرض SSD M.2 32 GB 
  :2  نوع اسالت هارد SSD M.
:هاردهای قابل پشتیبانی 

SSD M.2: 8 /16 /32 /64 /128 /256 /512 GB/1 TB 

 ذخیره سازی

 مجهز به بیسیم و بلوتوث دو کاناله سریAC 867عت با سر Mbps)انتخابی( 

 AC Dual Band Wireless Wi-Fi/Bluetooth® combo adapter 

وایرلس

   AMD Radeon R6E Graphics Core 
Ultra HD :  ریتصو تیفیک •

 گرافیک

 4  2.0 یاس ب ویعدد پورت 
 2  3.0 یاس ب ویعدد پورت 
 1  یمخف 3.0 یاس ب ویعدد پورت 
 1یمتر یلیم 3.5صدا جک  ی/ خروج یعدد پورت ورود 
 1 کروفونیعدد پورت م 
 1  عدد پورت شبکهRj-45  1000سرعت Mbps

پورت ها

 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 

22*.42* 24  ابعاد: -گرم کیلو  1.52وزن :    وزن و ابعاد
ادارات و شرکت ها 
 بانک ها 
کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان 
وکتابخانه ها دولتی سازمان های 
آژانس هواپیمایی 
 هتل ها 
ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

  کاربری ها

 2  عدد پورتPS2 جهت اتصال ماوس و کیبورد 
 1  عدد پورت خروجی تصویرDisplay Port 
 1 )عدد پورت سریال )انتخابی 
 1  عدد پورت فیبر نوریAllied Telesis Fiber 

Optic NICs)انتخابی( 

بیمارستان ها 
جایگاه سوخت 
فروشگاه 
خانگی 
دانشگاه و آموزشگاه 



 

های عمومی:قابلیت

  انعطاف پذیر در تغییر کاربری از تین کالینت به زیرو کالینت از طریق برگردان ایمیج
ویندوز و تین پرو یا بالعکس

  بیتی 64ای هسته  4تین کالینتی قدرتمند به لطف پردازشگر 
  پرسرعت با پشتیبانی از آخرین مدل حافظهDDR4  گیگابایت( 32)دو اسالت تا حجم
 کیفیت تصویر کم نظیر (HD Ultra)  4معادلK 
  روز هفته  7ساعته  24بدون فن، بدون صدا، کارکرد 
  مانیتور همزمان  2پشتیبانی از راحتی کار با 
 سرعت و حجم بیشتر اطالعات با دو هارد پرسرعت SSD  ثانیه( 7)اجرای ویندوز در 
  کوچک و زیبا با قابلیت اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز 
 گیگ( و پورت  1000به کمک شبکه سیمی  السرعت ارتباطات با(USB 3.0 
 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر 

های ویژه:قابلیت

  به اسپیکر داخلیمجهز 
 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 
  مجهز به ابزارThinUpdate جهت دانلود ایمیج انواع ویندوز اورجینال از سایتHP  ،

و دانلود ماژول های قابل افزودن به سیستم عامل Bootableساخت فلش 
  مجهز بهMicrosoft SCCM/EDM agent 
  دارای تأییدیه کیفیت و مصرف بهینهENERGY STAR® - EPEAT® Gold   وLOW 

HALOGEN 
  10پشتیبانی از ویندوز فشرده (Windows 10 IoT Enterprise on HP Thin)  با

کمترین حجم و قابلیت های قابل افزودن
  امکان استفاده از پروتکلHP Remote Graphic Receiver  جهت اجرای گرافیک سه

 در حالت ریموت به سرور بعدی
  افزایش کیفیت تصویر و صدا به کمک استفاده از نرم افزارHP Velocity  از طریق بهینه

سازی پهنای باند و رفع کندی شبکه
  پشتیبانی از انواع پروتکل های امنیتیVPN - IP Sec - TTLS - PEAP – TLS 
  :پشتیبانی کامل از کلیه پروتکل های اتصال به سرورRDP / RemoteFX / VMware 

Horizon View


	جدید HPt630
	کاتالوگ



