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HP t430 Flexible Thin Client 

 تصاویر : 

 

 نمای پشت دستگاه                                                    نمای جلوی دستگاه                             

 Display Port. خروجی تصویر 1   دکمه روشن/خاموش کردن دستگاه .1

 HDMI. خروجی تصویر 2   . چراغ وضعیت عملکرد حافظه دستگاه2

 USB 3.1پورت دو عدد . 3       

 RJ45. پورت شبکه گیگ 4       

 ولت 19. ورودی سوکت برق 5       

 . اسالت قفل کابل دستگاه6       

 

 

 

 نمای کنار دستگاه   

 

 DisplayPortبا قابلیت پشتیبانی از  USB Type C. پورت 1

over USB-C  و قابلیتUSB Power Delivery 

 USB 3.1. پورت 2

 میلی متری هدست 3.5جک . 3
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 عمومی: یهاتیقابل 

 
 بالعکس یا  تین پرو از طریق برگردان ایمیج ویندوز و زیرو کالینتبه  تین کالینتدر تغییر کاربری از  انعطاف پذیر 

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

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

 کم نظیر کیفیت تصویر (Ultra HD) 4K 

  هارد پرسرعت به کمک ثانیه 7اجرای ویندوز در SSD M.2  

  کوچک و قابل اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز 

  و پورت 1000سیمی شبکه سرعت ارتباطات باال به کمکUSB 3.1  

 جهت زیبایی بیشتر  فشرده نقره ای بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک 

  ینسخه فشرده و حرفه ا اورجینال ویندوزمجهز به Embedded HP 

 

 

 ویژهی هاتیقابل: 

 

 ارسال تصویرارتباطی باال به کمک قابلیت ی ژتکنولو DisplayPort  از طریقUSB  تایپC 

  به کمک های بیشتر  دستگاه اتصال بهپشتیبانی قابلیتUSB Power Delivery 

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

 به ابزارمجهز ThinUpdate  از سایت 10ایمیج ویندوزجهت دانلودHP،ساخت فلش بوت و گرفتن ماژول های قابل افزودن 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 

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

 پیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کالینت ها و زیرو کالینت ها به کمک نرم افزار HP-Easy Tool  

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

http://www.minicomputer.ir/%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA
http://www.minicomputer.ir/%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA
http://www.minicomputer.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA
http://www.minicomputer.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA
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 : مشخصات

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Windows: 8 / 10 / Windows Server 2012 / 2016 / Linux 

 

  پردازنده

         Intel            : سازنده پردازنده

  Cores 2                هسته :  تعداد

 :مدل پردازنده

Intel® Celeron® Processor N4000; 1.1 – 2.6 GHz dual-core processor 64Bit x86 

 GHz 2.60             :فرکانس پردازنده

 :       توضیحات پردازنده

 مگابایتی 4با حافظه کش  گیگاهرتز 2.60 بیتی سرعت 64هسته ای  دو L2 

 ساعته( بدون فن 24)کارکرد  کارکرد خنک  

  مجازی سازیپشتیبانی از تکنولوژی VDI  وIntel® Turbo Boost Technology 

 ( توان مصرفی پردازندهTDP :)6 وات 

 

 

 

  هحافظ

 

 مگاهرتز 2400 فرکانسگیگابایت با  4                          :حافظه رم پیش فرض 

 4                :قابل پشتیبانی حافظه رمGB / 8GB                       

 نوع حافظه رم:           DDR4                   

 فرکانس حافظه رم   :                                                                                                                        MHz2400  
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 ذخیره سازی

          :هارد پیش فرض         SSD M.2 16GB                 

 یبانی:قابل پشت هاردهای                                                                                        SSD M.2 32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB 

  

 

   گرافیک 

Intel® UHD Graphics 600 

 :کیفیت تصویر             High Definition / 4K                              Ultra 

 : 3840                       رزولوشن x 2160 

 

 کارت صدا

 میلی متری هدست )ورودی/ خروجی صدا( 3.5دارای جک 
 

 

 وایرلس

  کارت شبکه وایرلس سریAC مگابیت بر ثانیه 867با سرعت  داخلی دو آنتنه 

Optional Wireless AC Bluetooth M.2 module with integrated internal Wi-Fi antenna system 

 

 

 شبکهکارت 

  مدل  ( 1000سرعت  )گیگ  سیمیشبکه به مجهزRealtek Gigabit Ethernet (GbE) 

Wake on LAN 

PXE 

TCP/IP with DNS DHCP 

Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP); supported with a Microsoft operating system 
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 پشتیبانی ی قابلهاپروتکل

 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 
 

 واسالت ها هاپورت

 3  عدد پورتUSB-A 3.1 

 1  عدد پورتUSB-C 3.1 

 1  پورت خروجیعدد Display Port 

 1  عدد پورت خروجی تصویرHDMI 

 1  سوکت شبکه عددRJ-45 

 1 (هدست)صدا  جیخرو/عدد پورت ورودی 

 1  اسالتعدد M.2  برایSSD 

 1  اسالتعدد M.2  برایWiFi  

 

 تغذیه برق

  هرتز 60تا  50با فرکانس بین  آمپر( 2.3ولت  19.5) وات 45منبع برق 

 45 W, worldwide Auto sensing, 100-240v AC, 50-60 Hz  
 Energy Saving Automatic Power-down, Surge tolerant   

 

 وزن

 416  وزن دستگاهگرم 

 1270  وزن بسته بندیگرم     
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 ابعاد

135 x 135 x 32 mm 
 

 ارانتیگ

 1 سال گارانتی داخلی 

 3  یالمللنیب افزارسختسال گارانتی 

 5 سال خدمات پس از فروش 

 

  

 جانبی همراه لوازم

 1  اصلی اچ پی )انتخابی( دیکلصفحهعدد 

 1 )عدد ماوس اصلی اچ پی )انتخابی 

 1 عدد آداپتور برق 

 1 عدد سیم اتصال به پریز 

   

 هاکاربری 

 بیمارستان 

  و شرکت هااداری 

  موزشگاهآو دانشگاه 

  ها و موسساتبانک 

 هواپیماییانس ژآ 

 فروشگاه 

 هتل 

  مداربستهدوربین 

 کتابخانه 

 


