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  410زیرو کالینت اچ پی تی  اجمالیمعرفی: 

 
چک که و کو یک محیط مجازی سازی هوشمند، مستحکم و بهتر از یک رایانه شخصی برای خودتان بسازید! این زیرو کالینت زیبا

به  eMMCو دو گیگابایت حافظه ذخیره سازی  DDR3به همراه حافظه رم یک گیگابایتی  ARM Cortex A8 توسط پردازنده 

 بازار عرضه شده است، می تواند برای شما لذت استفاده از یک زیرو کالینت همه کاره را فراهم آورد!

یستم پروتکل های اتصال، تجربه خوب کار با سویندوزی و با پشتیبانی از آخرین و به روز ترین با قابلیت اتصال به انواع سرورهای 

 از راه دور را برای شما تداعی می کند.

تاب دهنده  های  DSPدارا بودن تکنولوژی شتتت نه  RemoteFX ،PCoIPبرای پروتکل  برای پروتکل  ARM Neonو افزو

Citrix HDX باعث شده تا این زیرو کالینت همه فن حریف چیزی از یک ،PC نداشته باشد. در عملکرد خود کم 
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 عمومی: یهاتیقابل 

 
  بدون فن بودن روز هفته بعلت  7ساعته  24پایدار با کارکرد 

  مانیتور همزمان  2راحتی کار با پشتیبانی از 

  هارد پرسرعت سرعت باالی سیستم به کمکeMMC  ثانیه( 7)اجرای ویندوز در 

  کوچک تر و زیباتر با قابلیت اتصال به پشت مانیتور و استقرار روی میز 

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک متالیک جهت زیبایی بیشتر 

 

 ویژه: یهاتیقابل 

 
 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 

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

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

  :پشتیبانی کامل از کلیه پروتکل های اتصال به سرور در حالت زیروکالینتRDP, RemoteFX, VMWare Horizon 

View, PCoIP  

 فیت و مصرف بهینه )دارای تاییدیه کیENERGY STAR®, EPEAT, ROHS, ERP, TCO, MEPS, CECP, 

HP GSE, etc.) 

  دارای گواهی نامه سازگاری الکترومغناطیسیEMC  :(FCC/CISPR/EN/VCCI/ICES/AS/NZS/CNS/KCC) 

“Class B” EMI regulations 
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 مشخصات : 

 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی

  HP Smart Zero Core            فریمور اچ پی اسمارت زیروزیرو کالینت با 

 

  پردازنده

  GHz ARM Cortex-A8 RISC MPU-1            مدل پردازنده:

 توضیحات پردازنده:

TMS320C674x Floating-Point Digital Signal Processor (DSP) 

256KB L2 Unified Mapped RAM/Caches 

HD Video Processing Subsystem (HDVPSS) 

 

  حافظه

 جهت برقراری ارتباط با کیس مرکزی )استفاده از رم سرور( مگاهرتز 400فرکانس  با SDRAMحافظه گیگابایت 1

  

 ذخیره سازی

 ذخیره فریمور زیروکالینت )استفاده از هارد سرور( جهت eMMCحافظه  گیگابایت 2

 

 گرافیک

 Display Port 1.1و یک پورت خروجی تصویر  VGAارای یک پورت خروجی تصویر د

 1080*1920رزولوشن تصویر و  Full HDکیفیت تصویر 
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 کارت صدا

 Piezo-Electricدارای یک اسپیکر داخلی 

  (میکروفونورودی صدا )اینچی  1.8و یک پورت مینی جک  )اسپیکر( اینچی خروجی صدا 1.8یک پورت مینی جک 

 

 پشتیبانی ی قابلهاپروتکل

 Citrix ICA 12 with HDX 

 RDP 7.1 لینوکس با پشتیبانی از برایRemoteFX  

 VMware View with RDP 
 

 

 کارت شبکه

10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45) 

Wake on LAN (WOL) 

TCP/IP with DNS and DHCP 

UDP 
 

 

 پورت ها و اسالت ها
 

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

 1 ( عدد پورت خروجی صداSPK) 

 1 ( عدد پورت ورودی صداMIC) 

 1  عدد خروجی تصویرDisplay Port 

 1  عدد خروجی تصویرVGA 

 1  عدد سوکت شبکهRJ-45 
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 تغذیه برق

 ولت( 12)آداپتور  وات 24مصرف برق 

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

 

 مشخصات فیزیکی

 گرم 638خالص:  نوز 

  :3.2ابعاد x 14.8 x 18.5 cm  

 

  گارانتی

 1 یداخل یسال گارانت  

 3 یالملل نیسخت افزار ب یسال گارانت 

 5 سال خدمات پس از فروش 

 

 جانبی همراه لوازم

 1  اوریجینال عدد ماوسHP (ی)انتخاب 

 1  اوریجینال  کیبوردعددHP (ی)انتخاب 

 1 عدد آداپتور برق 

 1 زیاتصال به پر میعدد س 

 و کاتالوگ دستگاه  نامه یگارانت 

 

 :کاربری 
 

 یو شرکت یادار 

 یدولت یها سازمان 

 نهدولت/ کتابخا شخوانیامالک / دفاتر پ نینت / مشاور یکاف 

 و آموزشگاه دانشگاه 

 و هتل ییمایهواپ آژانس 

 مارستانیب 
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