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 PAT T800تینکالینت 

 معرفی اجمالی 

 

می   Core I7-4650Uمدل ستتتاات اینا  هستتتای ای  چهار قدرتمند   دارای پردازنده  PAT T800کالینت  تین

 باشد.

آن )رم و حافظی داالی ( نفیگ قابلیت تغییر در کامی توان بی  PAT T800از مهم ترین ویژگی های تین کالینت 

 کرد. رهاشا

می   GB 16تا  DDR3قابلیت پشتتاینانی از رم با ارای یک استتالت حافظی رم می باشتتد د PAT T800کالینت  تین

 باشد.

 می باشد. HDDو  SSDویژگی های این تین کالینت پشاینانی از دو نوع حافظی داالی  یکی

 را دارد.  1000قابلیت پشاینانی از شنکی سیمی با سرعت  PAT T800کالینت  تین

 پشاینانی از شنکی  بی سیم می باشد. ، تینکالینت این ویژگی هایدیگر از 

می  4Kمانیاور بی صتتورت همزمان با کیفیت تیتتویر  2از پشتتاینانی ، PAT T800کالینت  مزایای تینیکی از مهم 

 باشد.

 هست کی بی راحای می توان حافظی آن را افزایش داد. MSATAیکی از ویژگی های این تینکالینت وجود پورت 

 یروز هفای را برا 7ستتتتاعای در  24باشتتتتد و کار کرد  یفاقد فن و قطعات ماحرک م  PAT T800 نتیکال نیت

 آورد. یکاربران فراهم م

 .دارد زیاوان و فلش را نار، اسکنر، بارکدجملی پریناز یلوازم جانن ییاز کل ینانیپشا تیقابل نتیکال نیت نیا

 . دیاود مای  کن اوریآن را بی پشت مان دیتوان ی( ماوریاتیال بی پشت مان ییبراکت )پا ییته با
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 PAT T800مشخیات فنی تینکالینت 

Thin Client PAT T800 

 

 مشخیات فیزیکی

 پالسایک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.58 وزن

 مار یسانا 14×  14×  4 ابعاد

 

سیسام عام  و 

 پروتک  اتیال

  Win XP,7,8,10 سیسام عام  

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux ,Vista 
  Win XP,7,8,10 سیسام عام  قاب  پشاینانی

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux ,Vista 
 

 

 پردازنده

 Intel سازنده

 Core I7-4650U مدل

 Core I7 سری

 چهار هسای ای 

 3.3GHz فرکانس

 

 

 RAMحافظی 

 GB 2,4,8,16 حافظی رم قاب  پشاینانی

 DDR3 نوع حافظی رم

 اسالت 1 تعداد اسالت
 

 

 حافظی داالی
 SSD,HDD نوع حافظی داالی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظی 

هر  حتتافظتتی قتتابتت  پشتتتتاینتتانی

 ماژول

128,256 GB SSD 
500 GB , 1 ,2 3 TB 

 

 

 پردازنده گرافیکی
 Intel سازنده

 Intel(R) HD Graphics 5000 مدل پردازنده گرافیکی 

 4K کیفیت تیویر
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  USB2.0 پورت

 USB3.0 

 VGA 

 HDMI 

 کروفنیم 

 SATA 

 کریاسپ 

 MSATA 
 

 Wired Onboard Realtek RTL8111F شنکی سیمی شنکی
100/1000mbps 

)دو  150Mbpsسرعت N یسر میس یبشنکی  شنکی بی سیم

 آنانی(
 ندارد فینر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 PAT T800قابلیت های ویژه تینکالینت 

 (EPT/VD/vPro) نا یا VDI یساز یمجاز یها یاز تمام تکنولوژ ینانیپشا .1

2. Graphics Video Max Memory 2 GB 

 (یاناخاب)آنان دو –دو کانالی  - N یسر 300سرعت  میس یاز شنکی ب ینانیپشا .3

 یالملل نیب یسخت افزار یاراناسال گ سی .4

 سال ادمات پس از فروش 5 .5

 

 

 

 PAT T800مزایا و معایب تینکالینت 

 مزایا

 یایب 64و  یایب 32 یاز انواع نسخی ها ینانیپشا .1

 4Kکیفیت تیویر  .2

 (یاناخاب)آنان دو –دو کانالی  - N یسر 300سرعت  میس یاز شنکی ب ینانیپشا .3

 قابلیت تغییر در کانفیگ .4

  معایب

 قیمت باال .1
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