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 PAT T640تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 .باشد یکوچک ، سبک و کارآمد م نتیکال نیت کی PAT T640 نتیکال نیت

حافظه کش  MB 2با  Intel ساخت Intel® Bay trail J1900  مدل یپردازنده چهار هسته ا یدارا نتینکالیت نیا

 .باشد یم  GHz 2و فرکانس 

 ها را دارد.سیستم عامل  قابلیت پشتیبانی از تمامی PAT T640تینکالینت 

 Citrix ICA ,Citrix HDX ,Microsoft RDP ,Xen Desktop ,RemoteFX,این تینکالینت از پروتکل های 

VMware Horizon View through PCOIP  .جهت اتصال به سرور استفاده می نماید 

 نیز می باشد. 8GBو قابل افزایش تا  باشد یم DDR3L از نوع   PAT T640 ،4GB نتیکال نیفرض ت شیپ رم

 می باشد.  GB 64 نتیکال نیت نیفرض ا شیپ یداخل حافظه

 است VGA به همراه پورت HDMI وجود پورت نتینکالیت نیا یایاز مزا یکی

 .کند یفراهم م FullHD ریتصو تیفیبه صورت همزمان را با ک توریمان 2از  یبانیپشت تیقابل که

 یروز هفته را برا 7ساعته در  24باشد و کار کرد  یفاقد فن و قطعات متحرک م PAT T640 نتیکال نیت

 .آورد یکاربران فراهم م

 . است  1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت T640 پت نتیکال نیت یها یژگیو گرید از

 یبانیپشت زیبلوتوث ن نیو همچن  300با سرعت  N یسر میس یاز شبکه ب نتیکال نیت نیذکر است که ا قابل

 .کند یم

 .دارد زیخوان و فلش را نجمله پرینتر، اسکنر، بارکداز یلوازم جانب هیاز کل یبانیپشت تیقابل نتیکال نیت نیا

 . دیخود متصل کن توریآن را به پشت مان دیتوان ی( متوریاتصال به پشت مان هیبراکت )پا هیته با
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 PAT T640مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client PAT T640 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 1.2 وزن

 متر یسانت 14.5×  13.5×  3 ابعاد

 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Win XP,7,8,10 سیستم عامل 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  سیستم عامل قابل پشتیبانی

 کیس مرکزی

 Win XP,7,8,10 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 Xen Desktop 

 RemoteFX -RFX 

 VMware Horizon View through 
PCOIP 

 

 

 پردازنده

 Intel سازنده

 Intel® Bay trail J1900 مدل

 چهار هسته سری

 GHz 2.0 فرکانس

 MB 2 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه 

 GB 2,4,8 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3L نوع حافظه رم

 عدد 1 تعداد اسالت

 GB 1.60 فرکانس 

 

 

 حافظه داخلی
قووابوول نوووع حووافووظووه داخوولووی 

 پشتیبانی

SSD SATA,SSD MSATA,HDD 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه 
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هر  حووافظووه قووابوول پشووووتیبووانی

 ماژول

 64,128,256 GB MSATA SSD 

 128,256 GB SATA SSD 

 1,2,3 TB HDD 
 

 

 پردازنده گرافیکی
 Intel سازنده

 Intel(R) HD Graphics مدل پردازنده گرافیکی 

 Full HD کیفیت تصویر

 دو عدد تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 

 USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

  دو عدد پورتUSB 3.0 

  یک عدد پورتHDMI 

  یک عدد پورتVGA 

  دو عدد پورت شبکه 

  پورتCOM 

 ورودی و خروجی صدا 
 

  GB 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه

 یسر 300سرعت  میس یاز شبکه ب یبانیپشت شبکه بی سیم

2N Dual Antenna (یبه صورت انتخاب) 

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 PAT T640مزایا و معایب تینکالینت 

 مزایا

 پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمان .1

 Full HDکیفیت تصویر  .2

 هسته ای  4مجهز به پردازشگر قدرتمند  .3

 که بی سیمپشتیبانی از شب .4

 قابلیت تغییر در رم و حافظه ذخیره سازی .5

  معایب

 مناسب نرم افزارهای گرافیکی نمی باشد. .1

 

 

 

 PAT T640قابلیت های ویژه تین کالینت 

 نوکسیعامل خانواده ل یها ستمیاز انواع س یبانیپشت .1

 توریجهت اتصال همزمان به دو مان کیبه دو پورت گراف مجهز .2

 VDIیساز یمجاز یاز تکنولوژ یبانیپشت .3

  ساعته(، بدون فن 24خنک)کارکرد  کارکرد .4

  یتبادل حرارت نیجهت بهتر ومیمستحکم تمام آلومن بدنه .5

 نتلیا یمدل اچ د کیبا گراف یفول اچ د تیفیاز ک یبانیپشت .6
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 PAT T640معرفی پورت های تینکالینت 

  

 

http://www.zeroclients.ir/

