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 PAT T350ینت زیروکال

  معرفی اجمالی 

 

 یک زیروکالینت ارزان با کاربری معمولی می باشد. PAT T350زیروکالینت 

 مربوطه می باشد. PCIو کارت  PAT T350این محصول شامل یک پک با سه عدد زیروکالینت 

 این دستگاه نیازمند اتصال به سرور جهت بهره گیری از قدرت و سرعت بیشتر می باشد.

 ای یمرکز وتریاتصال به کامپ یاست که با استفاده از پروتکل ها نیا نتینکالیبه ت نتیروکالیز یایاز مزا یکی

 لیبه دل نیدارد و همچن یسرعت باالتر جهیکند و در نت یسرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده م

 .رود یم نیشدن آن کامال ازب یروسیعامل امکان و ستمینداشتن س

سان و اتوماتیک به سرور ، بدون نیاز به الگین با قابلیت اتصال آ PAT T350یکی از ویژگی های زیروکالینت 

 نام کاربری و پسورد )مناسب جهت کافی نت ها و آموزشگاه ها ( می باشد.

 را دارد. 100قابلیت پشتیبانی از شبکه سیمی تا سرعت  PAT T350زیروکالینت 

 بری اداری دارد.ه بعدی را ندارد و تنها کارس این زیروکالینت قابلیت پشتیبانی از برنامه های

 یروکالینت بسیار پایین  می باشد.مصرف برق این 
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 PAT T350زیروکالینت مشخصات فنی 

Zero client PAT T350 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.1 وزن

 متر یسانت 12×  7×  2 ابعاد

 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 ندارد سیستم عامل پیش فرض

 سیستم عامل قابل پشتیبانی

 کیس مرکزی

 Windows XP 

 Server2003 

  پروتکل اتصال
 

 ندارد پردازنده پردازنده

 

 ندارد حافظه رم  RAMحافظه 

 

 ندارد حافظه داخلی  حافظه داخلی

 

 

 پردازنده گرافیکی

 ندارد پردازنده گرافیکی

 VGA کیفیت تصویر

 عدد 1 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 

 VGAیک عدد پورت   پورت

 یک عدد پورت شبکه 

  دو عدد پورتPS/2 برای کیبورد و ماوس 

 اسپیکراسپیکر 
 

 Gigabit 10/100 شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 PAT T350 مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 ارزان اریبس .1

 و قطعات متحرک  بدون فن .2

 چییبه هاب سو ازیبدون ن .3

 معایب 

 اسکنر نترویعدم اتصال به پر .1

 3D یبرنامه ها یعدم اجرا .2

 کاربر در شبکه 7حداکثر  از یبانیپشت .3

 Server2003و  XP ندوزیاز فقط و یبانیپشت .4

 متر 5تا سرور تا حداکثر  انهیفاصله پا تیمحدود .5

 100پشتیبانی از شبکه سیمی تا سرعت  .6

 

 

 

 PAT T350زیروکالینت قابلیت های ویژه 

 شبکه چییبه سو ازیبدون ن -به برق  ازیبدون ن .1
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