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 PAT T490زیروکالینت 

 معرفی اجمالی

 باشد یکوچک ، سبک و کارآمد م زیروکالینت کی PAT T490 نتیروکالیز

 می باشد. ARMساخت  ای پردازندهاین زیروکالینت دار

 می باشد. DDR2 مگابایت128دارای رم  PAT T490زیروکالینت 

 به سرور متصل شده و از منابع آن استفاده می نماید. RDPبا استفاده از پروتکل  T490زیروکالینت پت 

ترین ویژگی های این  از مهم سرور (هت اتصال به یک یا ) یا چنداستفاده از تعداد نامحدود کالینت در شبکه ج

 زیروکالینت می باشد.

  انواع سیستم عامل های کیس مرکزی می باشد.  پشتیبانی PAT T490 قابلیت های زیروکالینت دیگر از 

 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

 یروز هفته را برا 7ساعته در  24باشد و کار کرد  یفاقد فن و قطعات متحرک م PAT T490 نتیروکالیز

 .آورد یکاربران فراهم م

 . دیخود متصل کن توریآن را به پشت مان دیتوان ی( متوریاتصال به پشت مان هیبراکت )پا هیته با

ما قابلیت پشتیبانی از شبکه بی اپشتیبانی می کند   100از شبکه سیمی با سرعت  PAT T490زیروکالینت 

 .سیم را نیز دارد
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 PAT T490مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero client PAT T490 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.2 وزن

 سانتی متر 2.6 × 11.5 × 11.5 ابعاد
 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 داردن سیستم عامل 

 سیستم عامل قابل پشتیبانی

 کیس مرکزی 

 Win XP,7,8 

 Win Server 2003,2008,2012 

 Linux 
  Microsoft RDP پروتکل اتصال

 

 

 پردازنده

 ARM سازنده

 11 مدل

 مگاهرتز  800 فرکانس
 

 

 RAMحافظه 

 MB 128 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR2 نوع حافظه رم

 عدد   1 تعداد اسالت
 

 

 حافظه داخلی
 Flash نوع حافظه داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه 

هر  حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

128 MB 

 

 HD کیفیت تصویر گرافیک

 

 USB 2.0سه عدد پورت  پورت

 VGAیک عدد پورت 

 یک عدد پورت شبکه

 میکروفن 
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 اسپیکر
 

 010سرعت )LAN (سیمی شبکه سیمی شبکه

 150Mbpsسرعت /N یسر (Wifi)میس یب شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

  PAT T490مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا 

 پشتیبانی از شبکه بی سیم .1

 و قطعات متحرک فاقد فن .2

 قابلیت اتصال به پشت مانیتور .3

 معایب

 100پشتیبانی از شبکه سیمی تا سرعت  .1

 عدم اتصال به پرینتر و وسایل جانبی .2

 

 

 

 

 

 

http://www.zeroclients.ir/

