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 عمومی: یهاتیابلق 

 
 نسبت به کارایی کامل قیمت مقرون به صرفه  

  روز هفته 7ساعته  24، بدون صدا، کارکرد بدون فنمقاوم با ویژگی های 

 با قابلیت استقرار روی میز کم حجم و کوچک 

  بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر 

 پروتکل کمک به امور گرافیکی در یک زیرو کالینت کارایی انعطاف پذیر با حداکثر ICA 

  پروتکل به کمک پشتیبانی از شفافوضوح تصویرICA   بیتی 24و عمق تصویر  1280*1024تا 

 سازی مجازی جهت گزینه بهترین ICA  وRDP 

  با پشتیبانی از دو پروتکل مجازی سازی باالکاراییCitrix (ICA)   وRDP (Terminal Service) 

 با پشتیبانی از دو پروتکل مجازی سازی دسکتاپاقتصادی باال  هتوجی(ICA,RDP) 

 

 

 

 ویژه: یهاتیقابل 

 
  به کمک پردازنده پرقدرت قدرتمندAMD Geode GX 533 

  کنترل دمای سیستممجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت 

  تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه به کمکسازگار با محیط زیست   

 اسکنرها و پرینترها از کامل دسترس پذیری باال با پشتیبانی 

  وات مصرف  5.6 متوسط با فوق العاده کم مصرف 

  بین سرور و کالینت با پروتکل ارتباط امنSSL 
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 مشخصات : 

 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی

 Operating system in dependent         عامل ستمیبدون س نتیکال رویز

 

  پردازنده

AMD Geode GX 533 - 366 MHz 
 

  حافظه

 )استفاده از رم سرور( فریمور زیروکالینت اجرایبرای  رممگابایت حافظه  128

  

 

 ذخیره سازی

 )استفاده از هارد سرور( برای ذخیره فریمور زیروکالینت مگابایت حافظه فلش 32

 

 گرافیک

 هرتز 90نرخ انتقال  1600x1200 حداکثر تا شنوبا رزول VGAخروجی تصویر یکدارای 

 CPUیکپارچه شده با 

1280x1024 @85Hz 16-bit, 64K colors 

1600x1200 @85Hz 16-bit, 64K colors 

1280x1024 @100Hz 24-bit, 16.7M colors 
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 کارت صدا

 خروجی هدفون و یک ورودی میکروفون یک

 

 پشتیبانی ی قابلهاپروتکل

Citrix (ICA) 

Remote Desktop Protocol  

 

 

 کارت شبکه

10/100/ Base-T (Ethernet (RJ-45) 

 

 پورت ها و اسالت ها

 4  عدد پورتUSB 2.0 (2  2 –عدد جلو )عدد عقب 

 1 ( عدد خروجی صداSPK) 

 1 ( عدد ورودی صداMIC) 

 1  عدد سوکت شبکهRJ-45 

 1  عدد خروجی تصویرVGA 

 1  سریالعدد خروجی 

 

 تغذیه برق

 وات 5.6از  متوسطمصرف برق 

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz 

12V 2.5A  
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 وزن

 گرم 505

 

 وزن بسته کامل

 کیلوگرم 2.7

 

 ابعاد

17.7 x 12.1 x 3.4 cm 

 

 گارانتی

 6 یداخل یگارانت ماه  

 1 یالملل نیسخت افزار ب یسال گارانت 

 3 سال خدمات پس از فروش 

 

 جانبی همراه لوازم

 1 عدد آداپتور برق 

 1 زیاتصال به پر میعدد س 

 نامه یگارانت 
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 کاربری ها:

 کتابخانه ها 

 آموزشگاه ها 

 بیمارستان ها 

 مشاورین امالک 

 مدارس ابتدایی 

 اداره ها 

 ها کارخانه  

  ورود اطالعات کافی نت ها و مراکز 

 


