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 HP T240تینکالینت  

 HP T240تینکالینت  مشخصات فنی  

Thin Client HP T240 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس 

 مشکی رنگ 

 گرم 276 وزن 

 سانتی متر  11*11*3 ابعاد 
 

 
 
 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

  HP ThinPro • قابل پشتیبانیسیستم عامل 

• Smart Zero 

 Microsoft Remote FX (RFX) • پروتکل اتصال 

• Microsoft Remote Desktop (RDP) 

• Citrix ICA and HDX 

• VMware Horizon RDP, PCoIP, and 
Blast Extreme 

 

 

 پردازنده 

 Intel سازنده

 Intel Atom Processor x5-Z8350 مدل 

 Dual core سری

 GHz 1.44 فرکانس 

 MB 2 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه  

 2GB حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3L نوع حافظه رم

 عدد 1 تعداد اسالت 

 Up to 1600 MT/s نرخ انتقال داده 

 

 

 حافظه داخلی 
 Flash نوع حافظه داخلی 

 عدد1 تعداد ماژول حافظه  

هر   حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

8GB 

 

 Full HD کیفیت تصویر 
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 عدد2  مانیتور قابل پشتیبانیتعداد  گرافیک 

 

 عدد پنل جلو( 1) دو عدد پنل پشت،   USB 2.0سه عدد پورت  • پورت 

 )پنل جلو( USB 3.1یک عدد پورت  •

 VGAیک عدد پورت  •

 HDMIیک عدد پورت  •

 یک عدد پورت شبکه  •

 یک عدد پورت میکروفن و هدفن •
 

 Realtek Gigabit Ethernet (GbE) module شبکه سیمی شبکه 
Wake on LAN 
PXE (UEFI only) 
TCP/IP with DNS DHCP 

 AZURE Wave CM276NF (Dual band 802.11 شبکه بی سیم
a/b/g/n/ac wireless) NGFF module 

 

 

 HP T240تینکالینت  مزایا و معایب  

 مزایا

 ابعاد کوچک .1

 جهت اتصال به مانیتور  و بدون نیاز به تبدیل HDMIمجهز به پورت   .2

 معایب

 عدم تغییر در کانفیگ .1
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 HP T240تینکالینت معرفی پورت های 

  

 
 دکمه روشن/خاموش .1

 USB 3.1 Gen 1یک عدد پورت   .2

 USB-A 2.0یک عدد پورت   .3

 میکروفن .4

 هدفن .5

 USB-A 2.0 type Aدو عدد پورت   .1

 HDMIپورت   .2

 VGAپورت   .3

 پورت شبکه .4

 ورودی آداپتور  .5

 سرقتورودی کابل ضد  .6
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