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  پالس: 610معرفی اجمالی محصول اچ پی تی 

 اسالت مانند هایی آپشن کردن اضافه با را دیگری مشابه کامپیوتر مینی HP شرکت، HP-T610 کامپیوتر  مینی ارائه با همزمان

PCIe را آن و داد ارائه بازار در ندمهوش فن و HP-T610 مدل از کامپیوتر مینی این ای هتهس2 پردازشگر. نامید پالس AMD 

T56N APU کالینت تین معدود از کامپیوتر مینی این .است شده تنظیم مگابایت1نهان حافظه و گیگاهرتز 1.65 فرکانس با

 SATA و IDE هاردهای انواع از همچنین و گیگابایت16 حافظه تا رم، اسالت دو نداشت با که است قدرتمند و انعطاف قابل های

 گیگابایت 16 نیز آن هارد و 4 تگرفته اس قرار آن روی که یفرض پیش رم کند. می یبانیتپش ترابایت 4 ظرفیت تا HDD و

 کارکرد .است شده موجب را آن هفته روز 7درساعته  24 کارکرد کامپیوتر مینی این العاده فوق کاری دوام و استحکام .است

 هر آید؛ می شمار به آن امتیازات سایر جمله از است آن روی بر  7 اورجینال ویندوز در نتیجه داشتن که وقفه هیچ بدون و روان

 با. نمایند استفاده و نصب حتیرا به و شخصا کامپیوتر مینی این روی بر را خود دلخواه ویندوزهای سایر توانند می کاربران چند

 تصویر .کرد سازی بهینه بعدی سه و طراحی امور انجام جهت را آن توان می کامپیوتر، مینی این روی بر گرافیک کارت افزودن

 مینی این با کار لذت همزمان، مانیتور 2 تاپشتیبانی  با طراحی کارهای در سهولت نیز و Ultra HD باکیفیت و زیبابسیار 

 جهت که است متالیک فشرده پالستیک جنس از یـروکش با فلزی کامپیوتر مینی این بدنه ست. ا کرده برابر چندین را کامپیوتر

 وات 85 حدود در و پایین بسیار +Hp-t610 کامپیوتر مینی برق مصرف. است شده تولید بهتر حرارتی تبادل و بیشتر زیبایی

 همچنین و ®ENERGY STAR و EPEAT® Gold بهینه مصرف و کیفیت تأییدیه گواهی آن ی در نتیجه که تــاس

LOW HALOGEN کامپیوتر مینی کاربری .است کرده دریافت را Hp-t610+از ها کاربری تمامی برای و گسترده سیارب 

نصب  قابل بیتی 32 و بیتی 64 ویندوزهای کلیه .ست ا شده تنظیم طراحی کارهای انجام و گرافیکیامور حتی و اداری امور جمله

 .هستند کامپیوتر مینی این روی رب

 

 عمومی: یهاتیابلق 

 پورت فول( کالینت تین این در ها پورت انواع وجود لطف به باال ارتباطی قدرت( 

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

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

 نظیر کم تصویر کیفیت (Ultra HD) 

 و پورت 1000سیمی به کمک شبکه  السرعت ارتباطات با USB 3.0 

  نسخه فشرده و حرفه ای اوجینال  7ویندوز مجهز بهEmbedded HP 

  روز هفته 7ساعته  24پایداری باالی دستگاه و کارکرد 

  فشرده نقره ای جهت زیبایی بیشتر پالستیکبدنه فلزی مستحکم با روکش 

 قابل اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز 

 

 



HP t610 Plus Thin Client 

 

 

4 
  

 ابلیت های ویژه:ق 

 رقدرت در امور گرافیکی به کمک وجود پورت پPCI  و قابلیت نصب انواع گرافیکLP روی تین کالینت 

 به لطف وجود دو عدد پورت ساتاها ذخیره سازی بیشتر نسبت به بقیه دستگاه 

  دارای تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه ENERGY STAR® - EPEAT® Goldو LOW HALOGEN 

 به ابزارمجهزThinUpdateسایت از10جهت دانلود ایمیج ویندوزHP،های قابل افزودن به آن گرفتن ماژولساخت فلش بوت و 

  امکان استفاده از پروتکلHP Remote Graphic Receiver  جهت اجرای گرافیک سه بعدی در حالت ریموت به سرور 

  امکان استفاده از نرم افزارHP-Thin State جهت ساخت صدها تین کالینت با تنظیمات یکسان 

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

  به کمک نرم افزار پیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کالینت ها و زیروکالینت هاHP-Easy Tool 

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

 صاتشخم : 

 های قابل پشتیبانی سیستم عامل

Windows: XP / 7 / 8 / 10 / Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Linux  

  پردازنده

 AMD                                                                                                                                                                    سازنده پردازنده : 

 Core 2                                                                                               تعداد هسته :                                                                            

 مدل پردازنده :

AMD Dual-Core T56N APU with Radeon HD 6320 Graphics (1.65 GHz with 1MB L2 cache) 
 GHz 1.65                                                  فرکانس پردازنده:                                                                                                             

 توضیحات پردازنده : 

  مگابایتی 1گیگاهرتز با حافظه کش  1.65بیتی سرعت  64دو هسته ای  L2 

  بدون فن (ساعته 24کارکرد )کارکرد خنک 

 پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI 

 توان مصرفی پردازنده (TDP)15وات 
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  حافظه

 
 

        :مگاهرتز 1333با فرکانس  گیگابایت 4                                                                                                حافظه رم پیش فرض  

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

             :نوع حافظه رم                                                                                                                                                    DDR3L 

    :1333                                                                                                                                                 فرکانس حافظه رم MHz 

   

 

  ذخیره سازی

                                         :هارد پیش فرض                                                                                               SSD SATA 16GB 

 :هاردهای قابل پشتیبانی 

IDE 4 / 8 GB  

SSD SATA 64 /128 /256 /512 GB  

HDD 1 / 2 / 3 / 4 TB 

 

 

 گرافیک

 

AMD Radeon HD 6320 Graphics Core  
           :کیفیت تصویر                                                                                                                                                   Ultra HD 

DisplayPort: 2560x1600 

DVI/VGA: 1920x1200 

 کارت صدا 

  کیلوهرتز 96بیتی و سمپل ریت  20اینچی استریو  1.8دارای ورودی میکروفون 

 کیلوهرتز 192بیت و سمپل ریت  24اینچی استریو  1.8و همچنین جک ورودی  اسپیکر داخلیفایر  دارای آمپلی 

Output: internal amplified speaker; 1/8-inch mini-jack; 24-bit stereo;192 kHz sample rate   

 Input: 1/8-inch microphone mini-jack; 20-bit stereo; 96 kHz sample rate 
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 وایرلس 

 کارت شبکه وایرلس سری N  مگابیت بر ثانیه 300دو آنتنه با سرعت 

 Optional Atheros 802.11a/b/g/n with WIFI adapter (Dual Band) 

 

 کارت شبکه

 Wired: 10/100/1000 Gigabit Chipset: Broadcom Net Link™ Gigabit Ethernet 

 

 پروتکل های قابل پشتیبانی

 Citrix ICA 

 Citrix HDX  

 Microsoft RDP ) 
 FX Remote Microsoft(RFX))جهت اجرای گرافیک های سنگین و سه بعدی( 

 VMware Horizon View through PCoIP 

 

 تغذیه برق

  هرتز 60تا  50با فرکانس بین  (آمپر 4.3ولت  19.5)وات  85منبع برق 

 85 W, worldwide Auto sensing, 100-240v AC, 50-60 Hz 

 Energy Saving Automatic Power-down, Surge tolerant 

 

  :وزن   

 2.0کیلوگرم بدون پایه 

 

  :ابعاد    

 22 x 6.3 x 24 CM 
 



HP t610 Plus Thin Client 

 

 

7 
  

 پورت ها

 4  عدد پشت 2عدد جلو و 2) 2.0عدد پورت یو اس بی

  دستگاه(

 2  3.0عدد پورت یو اس بی 

 1  عدد پورت خروجی تصویرDVI-I 

 2 عدد پورت سریال (COM) 

 1  عدد پورتLPT 

 2  عدد پورتSATA 

 1  عدد پورتMSATA)مخصوص ماژول وایرلس( 

 

 

 گارانتی نامه

 1 سال گارانتی داخلی 

 3 سال گارانتی سخت افزار بین المللی 

 5 سال خدمات پس از فروش 

جانبی همراه لوازم  

 1 عدد مبدل خروجی تصویر DVI به VGA)انتخابی( 

 1 عدد مبدل خروجی تصویرDisplay Port  بهVGA )انتخابی( 

 1 انتخابی(کلید اصلی اچ پی  عدد صفحه( 

 1  انتخابی(اصلی اچ پی  ماوسعدد( 

 1 عدد آداپتور برق 

 1 زیاتصال به پر میعدد س 

 برگه گارانتی 

 

 1  عدد پورت خروجی تصویرDisplay Port  

 1  عدد سوکت شبکهRj-45 

 2  عدد پورتPS2 جهت اتصال ماوس و کیبورد 

 1  عدد پورت ورودی صدا(MIC) 

 1عدد پورت خروجی صدا (SPK) 

 1  عدد پورت خروجی تصویرDVI-D 

 1  عدد اسالتPCle 
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 کاربری

 شرکت هاو  اتادار 

 بانک ها 

 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان 

 کتابخانه هاو سازمان های دولتی 

  و هتل ها هواپیماییآژانس 

 طراحی گرافیکی و سه بعدی 

 

 

 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 قابل افزودن یو کارت ها PCIeاز اسالت  یبانپشتی
گرد و غبار  یدارا یها طیاستفاده در مح رقابلغی

 کیبه علت دارا بودن فن گراف

 SATAو  IDEانواع هارد  رشیدر پذ گستردگی
 VGA ریعدم وجود پورت تصو

 HDMIبه  Display Portمبدل  ازمندنی

 SATAباالتر به لطف دارا بودن دو اسالت هارد  یساز رهذخی حجم ونیزیاتصال به تلو یبرا

 افشف اریبس ریتصو تیفیهمزمان با ک توریاز دو مان یبانیکار به کمک پشت یراحت
Ultra HD 

 یسه بعد یها و برنامه ها یجهت رندر راحت تر باز کیاز کارت گراف یبانپشتی

 بیمارستان ها 

  سوخت های جایگاهپتروشیمی و 

 دوربین مداربستهفروشگاه/ 

  خانگیکاربر 

 دانشگاه و آموزشگاه 

 و اتوماسیون صنعتی ابزاردقیق 
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