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 HP T540تینکالینت  

 معرفی اجمالی محصوالت 

  
 

 د.می باش HPنی ارایه شده کمپات  از جدیدترین محصوال  HP T540ینت  کال نتی

 یکبا    DDR4  یعنیمدل حافظه رم   نیاز آخر یبانیپشت  تیقابل  T540 یاچ پ نتیکال  نیت یایمزا نیاز مهم تر یکی

  باشد یم گیگ 16تا  یبانیاسالت رم و پشت

با   Ryzen™ Embedded R1305Gمدل    AMD  شترکت تهستته ای ستاخ  2دارای پردازنده   HP T540کالینت  تین

روز هفته را  7در اعته ستتت 24به صتتتورت بدون وقفه  ابلیت کارکرد روان وو قد میباشتتت رتز گیگاه2.8 فرکانس  

 اربران مهیا می کند.برای ک

مانیتور به صتورت همزمان لتت کار با این  2و نیز ستهولت در کارهای طراحی با پشتتیبانی از  4Kکیفیت تصتویر  

 تینکالینت را چندین برابر کرده است .

 می باشد. M.2 SSDحافظه پرسرعت قابلیت پشتیبانی از  HP T540از دیگر ویژگی های تین کالینت 

 نیز و بلوتوث ، شبکه بی سیم  1000دارای قابلیت پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت   HP T540تینکالینت  

 .می باشد
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 HP T540مشخصات فنی تینکالینت  

Thin Client HP T540 

 

 فیزیکی مشخصات  

 پالستیک فشرده جنس 

 مشکی رنگ 

 x 20 x 20 cm 3.5 ابعاد 

 

 
 
 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 Windows 10 IoT Enterprise LTSC • قابل پشتیبانیسیستم عامل 
2019 

• HP Smart Zero Core 

• HP ThinPro 

 Citrix® HDX • پروتکل اتصال 

•  Citrix® ICA 

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

• Remote Desktop (RDP) 

• Services Remote FX (RFX) 
 

 

 پردازنده 

 AMD سازنده

 AMD Ryzen™ Embedded R1305G مدل 

 هسته ای2 سری

 GHz base clock, up to 2.8 GHz max 1.5 فرکانس 

 MB 4 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه  

 2,4,8,16GB حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR4 نوع حافظه رم

 ددع1 تعداد اسالت 

 MT/s 2400 نرخ انتقال داده 

 

 

 حافظه داخلی 
 M.2 SSD نوع حافظه داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه  

هر   پشتتتتتیبتتانیحتتافظتته قتتابتتل  

 ماژول

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

 

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

 4K کیفیت تصویر

 

، دو عدد پشت جلو دستگاهیک عدد ) USB-A 3.1 Gen 1 -تدد پوره عس • پورت 

 (گاهدست

 دستگاه(  جلو)USB-C 3.1 Gen 1 یک عدد پورت  •

 (mm 3.5پورت هدست ) •

 USB 2.0ورت دو عدد پ •

 Display Portدو عدد  •

 ه کک عدد پورت شبی •
 

 Realtek RTL8111HSH GbE شبکه سیمی شبکه 

 Intel® Wi-Fi 6 AX200 شبکه بی سیم
 Bluetooth® 5 Combo بلوتوث

 

 

 HP T540مزایا و معایب تینکالینت  

 مزایا

 باشد. یم گیگ 16تا  DDR4مدل حافظه رم   نیاز آخر یبانیپشت .1

 4kکیفیت تصویر  .2

 همزمانمانیتور به صورت  2پشتیبانی از   .3

 ثپشتیبانی از شبکه بی شیم و بلوتو .4

 USB 3.1 Type Cمجهز به پورت   .5

 عایبم

 ونیجهت اتصال به تلوز  HDMIبه  Display Portمبدل    ازمندین .1
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 HP T540معرفی پورت های تینکالینت 

 USB-A 3.1 Gen 1پورت   .1

 USB-C 3.1 Gen 1پورت   .2

 (mm 3.5پورت هدست ) .3

 )دو عدد( USB-A 3.1 Gen 1پورت   .4

 )دو عدد( USB-A 2.0پورت   .5

 یک عدد پورت شبکه .6

 Display Portدو عدد  .7

 انتخابی .8

 DCولت  19برق  یورود .9

 کابل ضد سرقت یورود .10
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