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 Centerm C13زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 یکی از زیروکالینت های بسیار کوچک و سبک تولید شده شرکت سنترم می باشد. Centerm C13زیروکالینت 

 ساخته شده است . Citrixاین زیروکالینت کوچک به طور خاص برای پروتکل 

جهت اتصال  Citrix ICA ,Citrix HDX, Microsoft RDP, VMWareاز پروتکل های  Centerm C13زیروکالینت 

 به سرور استفاده می نماید.

 ای یمرکز وتریاتصتتال به کام  یاستتت که با استتتفاده 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

 می باشد. Cortex A9 (HI3716M)مدل  ARMدارای پردازنده ساخت  Centerm C13زیروکالینت 

 7ساعته در  24باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  یفاقد فن و قطعات متحرک م نتیروکالیز نیا

 کند. یم ایکاربران مه یروز هفته برا

 × 1920و رزولوشن  HDتنها قابلیت پشتیبانی از یک مانیتور را با کیفیت تصویر  13زیروکالینت سنترم سی 

 دارد . 1200

 می باشد.  100پشتیبانی از شبکه تا سرعت  از دیگر خصوصیات این زیرو کالینت

 وات می باشد. 5بسیار پایین و در حدود  C13مصرف برق زیروکالینت سنترم 
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 Centerm C13مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client Centerm C13 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 سانتی متر 2.04 × 9.35 × 9.35  ابعاد

 کیلوگرم  0.2 گرم
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Win 7,8,10 سیستم عامل پیش فرض

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 VMware 
 

  ARM سازنده پردازنده

 Cortex A9 (HI3716M) مدل
 

 

 RAMحافظه 

 MB 512 پیش فرضحافظه رم 

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 

 حافظه داخلی
 EMMC نوع حافظه داخلی 

 GB 4 مقدار حافظه داخلی

 

 

 گرافیک
 HD کیفیت تصویر

 1200 × 1920 رزولوشن

 عدد 1 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 

  USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

  یک عدد پورتVGA 

 یک عدد پورت شبکه 

 میکروفن 

 اس یکر 
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 شبکه

 10/100Mbps SMSC LAN8720A-CP-TR شبکه سیمی

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 Centerm C13مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا 

 طراحی کوچک و سبک  .1

 HDکیفیت تصویر  .2

 معایب

 100سرعت شبکه تا سرعت  .1

 

 

 Centerm C13پورت های زیروکالینت 

  

 سرقتورودی کابل ضد  .1

 میکروفن .2

 اس یکر .3

 ورودی کابل برق .4

 USB2.0پورت  .5

 دکمه خاموش/روشن .6

 VGAپورت  .7

 کابل شبکه .8
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