


: HP t430معرفی اجمالی تین کالینت 

باال در  باشد. سرعت یم Intel Celeron N4000قدرتمند  یول یپردازشگر دوهسته ا یدارا بایکوچک و ز  نتیکال نیت نیا

 توان یکاربرد م پر یبایز  نیبروز است. از ا نتیکال نیت نیبارز ا اتیاز خصوص DDR4 دیاز حافظه جد یبانیعملکرد با پشت

 C پیتا USBپورت  قیطر  از ای Display Portو  HDMI یها پورت قیطر  زا Ultra HD (4K) تیفیهمزمان با ک ریدو تصو

عملکرد  3.1نسل  C پیتا USBعدد پورت  کی و 3.1نسل  یبا تکنولوژ  USBعدد پورت  3گرفت. وجود  Display Portبه 

 . کند یدستگاه فراهم م نیا یرا برا یارتباط یباال

در دو مدل متفاوت از نظر مقدار رم و هارد ارائه شده است که مدل  HP t430 نتیکال نیکه ت میمتذکر شو دیبا تیدر نها

( Bمستقل و مدل دوم ) یفلش مناسب جهت انواع کاربر  یساز  رهیحافظه ذخ تیگابایگ 32رم و  تیگابایگ 4( با Aاول )

ارائه  نتیکالرو یبه عنوان ز  یوتر یکامپ یها ال جهت شبکه دهیفلش ا یساز  رهیحافظه ذخ تیگابایگ 16رم و  تیباگایگ 2 با

 را مجذوب خود خواهد کرد. یقدرت و سرعت باال هر کاربر  نیو کوچک در ع بایز  یاست. طراح دهیگرد
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های عمومی:قابلیت

برگردان  قیاز طر  یا بالعکس نتیکالرو یبه ز  نتیکال نیاز ت یکاربر  رییدر تغ ریانعطاف پذ

  بالعکس ای ThinPRO و ندوزیو جیمیا

به کمک هارد پرسرعت هیثان 7در  ندوزیو یاجرا   eMMC

ریکم نظ ریتصو تیفیک (Ultra HD) 4K 

و پورت 1000 یمیباال به کمک شبکه س یارتباط سرعتUSB 3.1   و پورت  USB 3.1 Type C

و ... اسکنر، بارکدخوان، فلش نتر،ی: پر یجانب لیوسا هیهمزمان و کل توریمان 2از  یبانیپشت 

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

زیم یو استقرار رو توریو قابل اتصال به پشت مان کوچک 

شتریب ییبایجهت ز  یفشرده نقره ا کیمستحکم با روکش پالست یفلز  بدنه 

ینسخه فشرده و حرفه ا نالیاورج ندوزیبه و مجهز  Embedded HP
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های ویژه:قابلیت

 تکنولوژی ارتباطی باال به کمک قابلیت ارسال تصویرDisplayPort  از طریقUSB  تایپC

 های بیشتر به کمک پشتیبانی اتصال به دستگاهقابلیتUSB Power Delivery

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

به ابزار مجهز ThinUpdate از سایت 10 جهت دانلود ایمیج ویندوز HP، های قابل افزودن ساخت فلش بوت و گرفتن ماژول

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

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

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

ها به کمک نرم افزارها و زیرو کالینتپیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین کالینت HP-Easy Tool 

های امنیتیپشتیبانی از انواع پروتکل VPN - IP Sec - TTLS - PEAP – TLS 
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Zero Client: Thin Pro / Smart Zero 

Thin Client: Windows 8, 8.1, 10 / Linux 

سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

Intel   سازنده پردازنده:

      مدل پردازنده:
Celeron® Processor N4000 

  :فرکانس پردازنده
2.60 GHz 

1.1 GHz Base – 2.6 GHz Burst Dual-core Processor 64Bit x86 

 مشخصات پردازنده

 مشخصات:
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L2مگابایتی  4با حافظه کش  گیگاهرتز 2.60بیتی حداکثر سرعت  64دو هسته ای 

  ساعته( بدون فن 24کارکرد خنک )کارکرد 

 Intel® Turbo Boost Technologyو  VDI پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی

 وات 6(: TDPتوان مصرفی پردازنده )

 توضیحات پردازنده

صدا( ی/ خروجیهدست )ورود یمتر  یلیم 3.5جک  یدارا
کارت صدا H.265 و H.264 یاز کدک سخت افزار  یبانیپشت

Realtek Gigabit Ethernet (GbE)( مدل 1000مجهز به شبکه سیمی گیگ )سرعت 

Wake on LAN 
PXE 
TCP/IP with DNS DHCP 
Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP); supported with a Microsoft operating system 

کارت شبکه
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فرض شیهارد پ
  A مدل در

eMMC 32 GB Nand 

Bمدل  در

eMMC 16 GB Nand 

 ذخیره سازی

(ی)انتخاب هیبر ثان تیمگاب 867با سرعت  یدو آنتنه داخل AC یسر  رلسیکارت شبکه وا

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

وایرلس
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:ریتصو تیفیک

    رزولوشن:
Intel® UHD Graphics 600 

High Definition / 4K 

3840*2160 

 گرافیک

حافظه رم پیش فرض:
مگاهرتز 2400گیگابایت با فرکانس  A4در مدل 

مگاهرتز 2400گیگابایت با فرکانس  B    2در مدل 

غیر قابل ارتقاء    
 DDR4  فرکانس حافظه

 MHz 

 حافظه رم قابل: 

 پشتیبانی         :نوع حافظه

  رم
رم:       

 2400

 حافظه رم
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• Citrix ICA
• Citrix HDX
• Microsoft RDP
• Microsoft Remote FX (RFX)  ( بعدیهای سنگین و سهجهت اجرای گرافیک ) 
• VMware Horizon View through PCoIP / RDP / Blast Extreme

های قابل پشتیبانیپروتکل   

 1  اصلی اچ پی )انتخابی( دیکلصفحهعدد
 1 )عدد ماوس اصلی اچ پی )انتخابی 
 1 عدد آداپتور برق 
 1 عدد سیم اتصال به پریز 

لوازم جانبی همراه   
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 وزن     یگرم وزن بسته بند 1270 گرم وزن دستگاه/ 416 

متر یسانت 13.5*13.5*3  ابعاد 

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

گارانتی    

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

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

تغذیه برق 

 اداری و شرکت ها•
 بانک ها•
 / کتابخانهکافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان•
 سازمان های دولتی •
 آژانس هواپیمایی•
 دوربین مدار بسته•

کاربری ها
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 بیمارستان ها•
 جایگاه سوخت•
 خانگی•
فروشگاهو  آموزشگاه ،دانشگاه•
 هتل ها •
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 نقاط قوت

 DDR4نسل رم  نیاز آخر  یبانیپشت -

 کم مصرف و کم جا اریبس -

  فوق العاده باال ریتصو تیفیو ک یظاهر  ییبایز  -

 مناسب متیق -

 خطا یکارکرد مطمئن و ب- 

روز شدههاتصال با ورژن ب یها پروتکل یاز تمام یبانیپشت- 

نقاط ضعف

ضیقابل تعو ریرم و هارد غ-

یمیقد یندوزهایاز و یبانیعدم پشت-
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HP t430کالینت  تینمشخصات فنی 
Zero Client: Thin Pro / Smart Zero 
Thin Client: Windows 8, 8.1, 10 / Linux 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 Intel            سازنده پردازنده:
 Celeron® Processor N4000      مدل پردازنده:

 :فرکانس پردازنده
2.60 GHz 
1.1 GHz Base – 2.6 GHz Burst Dual-core Processor 64Bit x86  

 مشخصات پردازنده

 مگاهرتز 2400با فرکانس  تیگابایگ A       4در مدل 
 مگاهرتز 2400 فرکانسگیگابایت با  B   2 در مدل 

 غیر قابل ارتقاء       : حافظه رم قابل پشتیبانی
 DDR4                     نوع حافظه رم:

MHz 2400               :فرکانس حافظه رم

 حافظه رم

 صدا( ی/ خروجیهدست )ورود یمتر  یلیم 3.5جک  یدارا
 H.265و H.264 یاز کدک سخت افزار  یبانیپشت

 کارت صدا

 Realtek Gigabit Ethernet (GbE)( مدل 1000مجهز به شبکه سیمی گیگ )سرعت 
Wake on LAN 
PXE 
TCP/IP with DNS DHCP 
Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP); supported with a Microsoft operating system 

 کارت شبکه

 eMMC 32 GB Nand    A در مدل
eMMC 16 GB Nand    B در مدل

 ذخیره سازی

 (ی)انتخاب هیبر ثان تیمگاب 867با سرعت  یدو آنتنه داخل AC یسر  رلسیارت شبکه واک
Optional Wireless AC Bluetooth M.2 module 
with integrated internal Wi-Fi antenna system 

وایرلس

 Intel® UHD Graphics 600  
:ریتصو تیفیک

High Definition / 4K 
رزولوشن:

3840*2160 

 گرافیک

• Citrix ICA
• Citrix HDX
• Microsoft RDP
• Microsoft Remote FX (RFX)  ( بعدیهای سنگین و سهجهت اجرای گرافیک ) 
• VMware Horizon View through PCoIP / RDP / Blast Extreme

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 1  اصلی اچ پی )انتخابی( دیکلصفحهعدد 
 1 )عدد ماوس اصلی اچ پی )انتخابی 
 1 عدد آداپتور برق 
 1 عدد سیم اتصال به پریز 

 لوازم جانبی همراه

 هرتز 60تا  50آمپر( با فرکانس بین  2.3ولت  19.5وات ) 45منبع برق 
45 W, worldwide Auto sensing, 100-240v AC, 50-60 Hz   

 برق مصرفی 

  یگرم وزن بسته بند 1270وزن دستگاه/گرم  416
 متر یسانت 13.5*13.5*3

 وزن و ابعاد

 3  عدد پورتUSB-A 3.1 
 1  عدد پورتUSB-C 3.1 
 1  عدد پورت خروجی تصویرDisplay Port 
 1  عدد پورت خروجی تصویرHDMI 

 پورت ها 

 بیمارستان 
 دانشگاه 
 هواپیمایی آژانس 
 مداربسته دوربین 
 هتل 
 اعتباری و مالی موسسات و بانک

کاربری ها
 دفتر پیشخوان دولت 
 شرکتی 
 مدرسه و آموزشگاه 
 کارخانه 

 1  عدد سوکت شبکهRJ-45 
 1 هدست( عدد پورت ورودی / خروجی صدا( 
 1  عدد اسالت M.2 برایWI-FI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های عمومی:قابلیت 

 

 و  ندوزیو جیمیبرگردان ا قیاز طر  نتیکال رویبه ز  نتیکال نیاز ت یکاربر  رییدر تغ ریانعطاف پذThinPRO بالعکس ای  
 به کمک هارد پرسرعت هیثان 7در  ندوزیو یاجرا   eMMC  
 ریکم نظ ریتصو تیفیک (Ultra HD) 4K  
 و پورت 1000 یمیباال به کمک شبکه س یارتباط سرعتUSB 3.1   و پورت USB 3.1 Type C 
 اسکنر، بارکدخوان، فلش نتر،ی: پر یجانب لیوسا هیهمزمان و کل توریمان 2از  یبانیپشت ...  
 روز هفته 7ساعته  24فن، بدون صدا، کارکرد  بدون  
 زیم یو استقرار رو توریو قابل اتصال به پشت مان کوچک  
 شتریب ییبایجهت ز  یفشرده نقره ا کیمستحکم با روکش پالست یفلز  بدنه  
 ینسخه فشرده و حرفه ا نالیاورج ندوزیبه و مجهز  Embedded HP 
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  تکنولوژی ارتباطی باال به کمک قابلیت ارسال تصویرDisplayPort  از طریقUSB  تایپC 

 های بیشتر به کمک قابلیت پشتیبانی اتصال به دستگاهUSB Power Delivery 

  تأییدیه کیفیت و مصرف بهینهدارای ENERGY STAR® - EPEAT® Gold  وLOW HALOGEN 

 مجهزبه ابزار ThinUpdate از سایت 10 جهت دانلود ایمیج ویندوز HP، های قابل افزودن به آنساخت فلش بوت و گرفتن ماژول 

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

 نرم افزار امکان استفاده از 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 

  ها به کمک نرم افزارها و زیرو کالینتکالینتپیکربندی مرحله به مرحله و ساده تین HP-Easy Tool  

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

 

 HP t430کالینت  تینمشخصات فنی 
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