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 HP T640تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول 

بب بازار   یباشوود کب بب تاز   یم  HPمحصووو ت شوورکت    نیدتریاز جد  یکی HP T640  نتینکالیت

 است. دهیعرضب  رد

 یعنیمدل حافظوب رم    نیاز آخر  یبان یپشووو  تیو قابل T640  یاچ پ  نتیکال  نیت  یایو مزا  نیاز مهم تر

DDR4  باشد. یم گی  32تا  یبان یبا دو اسالت رم و پش 

 ™AMD Ryzenمدل    AMDساخت    یهس ب ا  2پردازشگر قدرتمند    یدارا  HP T640  نتینکالیت

R1505G   باشد. یم گاهرتزی 2.4 با فرکانس 

  ای کاربران مه ی روز هف ب را برا  7ساع ب در  24کارکرد روان و بدون وقفب بب صورت  تیو قابل

 .کند  یم

بب صورت همزمان    وریمان  3از  ی بان یبا پش  یطراح  ی سهولت در کارها زیو ن   4K ر یتصو تیفیک

 برابر کرده است .  نی را چند  ور یمان  نی لذت کار با ا

تا    M.2 SSDاز حافظب پرسرعت  یبان یپش  تی قابل T640 یاچ پ  نتیکال  نی ت یها  یژ  یو  گریاز د

 باشد.  یم   گی  512

 میسو  یو شوبکب ب  1000با سورعت    یمیاز شوبکب سو  یبان یپشو   تیقابل  یدارا HP T640  نتینکالیت

 باشد. یو بلوتوث م

  یو تکنولوژ  یداخل  یکرها یمجهز بودن بب اسپ  HP T640 نتینکالیت یها  یژ  یو  گریاز د

 .باشد یم س میس  یجهت کن رل دما  یحرارت   تیریمد

-Citrix HDX-Microsoft RDP-Remote FX- اتصال ی از انواع پروتکل ها  HP T640 نتینکالیت

PCOIP  کند  یم  یبان یجهت اتصال بب سرور پش. 

 باشد. یوات م 45  و در حدود نییپا اریبس نتینکالیت نیبرق ا مصرف
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 HP T640مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client HP T640 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالس یک فشرده جنس 

 مشکی رنگ 

 کیلو رم 1 وزن 

 سان ی م ر 3.5*  19.6*  19.6 ابعاد 

 

 

 

سیس م عامل و  

 پروتکل اتصال 

 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 قابل پش یبانیسیس م عامل 
HP ThinPro 

 Citrix® HDX • پروتکل اتصال

•  Microsoft RFX 

• Microsoft RDP 

•  VMware Horizon® View™ through 
RDP/PCoIP, and Blast Extreme 

 
 

 
 

 پردازنده 

 AMD سازنده

 AMD Ryzen™ R1505G مدل

 Dual core سری پردازنده

 GHz up to 3.3 GHz 2.4 فرکانس پردازنده 

 MB 1 حافظب نهان

 

 

 RAMحافظب  

 GB 2,4,8,16,32 حافظب رم قابل پش یبانی

 DDR4 نوع حافظب رم

 عدد 2 تعداد اسالت
 

 m.2 SSD نوع حافظب داخلی  حافظب داخلی 

 عدد  1 تعداد ماژول حافظب  

هر  حووافظووب قووابوول پشوووو یبووانی

 ماژول

16,32,64,128,256,512 GB 

 

 AMD سازنده 
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  Radeon™ Vega 3 Graphics مدل پردازنده  رافیکی  پردازنده  رافیکی 

 4K کیفیت تصویر

 

 )یک عدد جلو دس گاه، دو عدد پشت دس گاه(  USB 3.0 G1سب عدد پورت  • پورت 

 USB 3.0 G2یک عدد پورت  •

 USB 3.1 Type C G2یک عدد  •

 یک عدد پورت ورودی و خروجی صدا •

 Display Portسب عدد  •

 USB 2.0دو عدد پورت  •

 پورت خروجی صدا )پشت دس گاه( •

 یک عدد پورت ورودی / خروجی )ان خابی( •

 یک عدد پورت شبکب •
 

 Realtek RTL8111HSH GbE شبکب سیمی شبکب 
Allied Telesis AT-27M2/SC M.2 Fast 
Ethernet 
Allied Telesis AT-29M2/SC M.2 
Gigabit 
Allied Telesis AT-29M2/LC M.2 
Gigabit 

 Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi • سیمشبکب بی 
5 (2x2) 

  فیبر نوری 

 Bluetooth® 5 Combo بلوتوث
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 HP T640مزایا و معایب تینکالینت 

 

 مزایا 

 مانی ور بب صورت همزمان  3پش یبانی از  .1

 USB 3.1 type Cپش یبانی از پورت  .2

 DDR4پش یبانی از حافظب رم  .3

 قابلیت تغییر در کانفیگ  .4

 پش یبانی از سبکب بی سیم .5

 پش یبانی از بلوتوث  .6

 

 معایب 

 ندارد .1
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  HP T640معرفی پورت های تینکالینت 
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