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 Centerm GM 800Aزیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 محصول تولیدی شرکت سنترم می باشد. GM 800A Centermزیروکالینت 

و اتصال به پشت  زیم یاستقرار بر رو تیقابل یکوچک ، سبک و قابل انعطاف است و دارا نتیروکالیز نیا

 باشد. یم توریمان

 Citrix ICA , Citrix HDX, Microsoft RDP, VMبا استفاده از پروتکل های  GM 800A Centermزیروکالینت 

Ware .به سرور متصل شده و از منابع آن استفاده می نماید 

 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

 1.0با فرکانس  AMDساخت  Fusion T40R مدل  مجهز به پردازنده GM 800A Centermزیروکالینت 

GHz .می باشد 

 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

 دارد. HDیک مانیتور با کیفیت تصویر پشتیبانی از این زیروکالینت تنها قابلیت 

 باشد. یم  1000از شبکه تا سرعت  یبانیپشت نتیکال رویز نیا اتیخصوص گریاز د
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 Centerm GM800Aمشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client Centerm GM 800 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 سانتی متر 3.7 × 13 × 15.64  ابعاد

 کیلوگرم 0.63 وزن
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Centerm Linux OS سیستم عامل 
  Windows XPe 
  Windows Embedded Compact 7 (CE7) 

  Win XP,7,8,10 سیستم عامل کیس مرکزی

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 

  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 8.1 

 VMWare 
 

 AMD سازنده پردازنده

  Fusion T40R مدل

 GHz 1.0 فرکانس

 

 

 RAMحافظه 

  1GB پیش فرضحافظه رم 

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 

 حافظه داخلی
 Flash نوع حافظه داخلی 

 4GB مقدار حافظه داخلی

 

 

 گرافیک
 HD کیفیت تصویر

 1200 × 1920 رزولوشن

 عدد 1 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 

 عدد پشت دستگاه ( 5عدد جلو ،  1)  USB 2.0شش عدد پورت   پورت

  یک عدد پورتDVI-D 
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 یک عدد پورت شبکه 

 میکروفن 

 اسپیکر 
 

 

 شبکه

 Base-T Fast Ethernet 10/100/1000 سیمیشبکه 

 MINI-PCIE 802.11b/g wireless (Optional) شبکه بی سیم
module 

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

  Centerm GM800Aمزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 عدم وجود فن و قطعات متحرک لیصدا به دل یبه صورت ب یطراح .1

   یساز یشبکه و مجاز یپروتکل ها نیاز کارآمد تر یبانیپشت .2

 HD ریتصو تیفیک .3

 USBپورت  یتعداد باال یدارا .4

 معایب 

 ندارد .1
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 Centerm GM800Aعرفی زیروکالینت م
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