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 HP T630تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول 

 

 

 

 

می باشوود کب بب تاز ی بب بازار عر ووب  ر یده   HPیکی از جدیدترین محصووو ت شوورکت  HP T630تینکالینت 

 است.

با  و  DDR4قابلیت پشووواییانی از آنرین مدل ظافرب رم یعنی  HP T630یکی از مهم ترین مزایای تینکالینت 

  یگ می باشد. 32اسالت رم و پشاییانی تا 

با  AMD GX-420 GI socمدل  AMDهسووواب ای سوووانت  4 ارای پر ازشوووگر قدرتمند  HP T630تینکالینت 

  یگاهرتز می باشد.   2.2فرکانس 

 روز هفاب را برای کاربران مهیا می کند. 7عاب  ر سا 24و قابلیت کارکر  روان و بدون وقفب بب صورت 

سهولت  ر کارهای طراظی با پشاییانی از   4Kکیفیت تصویر  صورت مانیاور 2و نیز  همزمان لذت کار با این  بب 

 مانیاور را چندین برابر کر ه است .

 یگ  می  256تا   M.2 SSDقابلیت پشووواییانی از ظافرب پرسووورعت  HP T630از  یگر ویژ ی های تینکالینت 

 باشد.

اورجینال می باشد. اما کاربران می توانند با توجب بب نیاز نو  ،  7ویندوز   HP T630سیسام عامل پیش فرض 

 ویندوز  لخواه نو  را بر روی این تینکالینت نصب و اسافا ه کنند.

و وجو  قفل های پیشرفاب هار   راین  HP T630بب  لیل ویندوز اورجینال نصب شده بر روی این تینکالینت 

 ویندوز امکان ویروسی شدن آن کامال از بین نواهد رفت.
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و شیکب بی سیم  1000 ارای قابلیت پشاییانی از شیکب سیمی با سرعت  HP T630تینکالینت 

 و فییر نوری و بلوتوث می باشد. 300با سرعت 

ورت عمو ی یا افری می باشووود و همننین با تهیب براکت این تینکالینت  ارای پایب اسووواررار بر روی میز بب صووو

 )پایب اتصال بب پشت مانیاور ( می توانید آن را بب پشت مانیاور ماصل کنید.

برای انواع کاربری های از جملب کارهای  رافیکی ، طراظی و سووووب بعدی و همننین امور   HP T630تینکالینت 

 4   ار  و  ر همب ظالت بب  لیل  اشوووان پر ازشوووگر قدرتمند ا اری و اسوووافا ه از نرم افزار آفیسوووی کاربر

  یگ از سرعت با یی برنور ار می باشد. 32تا  DDR4 هساب ای و پشاییانی از رم 

مجهز بو ن بب اسووکیکرهای  انلی و تکنولو ی مدیریت ظرارتی جهت   HP T630از  یگر ویژ ی های تینکالینت 

 کنارل  مای سیسام می باشد.

های اتصووووال   HP T630نت تینکالی -Citrix ICA-Citrix HDX-Microsoft RDP-Remote FXاز انواع پروتکل 

PCOIP .جهت اتصال بب سرور پشاییانی می کند 

 وات می باشد. 65مصرف برق این تینکالینت بسیار پایین و  ر ظدو  
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 HP T630مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client HP T630 

 

 فیزیکی مشخصات

 پالسایک فشر ه جنس

 مشکی رنگ

 کیلو رم 1.52 وزن

 cm 25 × 22 × 12 ابعا 

 

 
 
 

سیسام عامل و 

 پروتکل اتصال

 اورجینال  7 ویندوز پیش فرض سیسام عامل

 XP,8,10ویندوز   سیسام عامل قابل پشاییانی

 2003,2008,2012,2016 ویندوز سرور 

 Linux 

 Elastix 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 Microsoft Remote FX (RFX) 

 VMware Horizon View through PCOIP 
 

 

 پر ازنده

 AMD سازنده

 AMD GX-420GI مدل

 Quad-Core سری

 2.2 فرکانس

 MB 2 ظافرب نهان

 

 

 RAMظافرب 

 GB 2,4,8,16,32 ظافرب رم قابل پشاییانی

 DDR4 نوع ظافرب رم

 اسالت 2 تعدا  اسالت

 UP to 1,866 MT/s نرخ انارال  ا ه

 

 

 ظافرب  انلی
 M.2 SSD نوع ظافرب  انلی 

 عد  2 تعدا  ما ول ظافرب 

هر  ظووافرووب قووابوول پشووواییووانی

 ما ول

8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 GB 
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 پر ازنده  رافیکی
 AMD سازنده

 Radeon R7E  مدل پر ازنده  رافیکی 

 4K کیفیت تصویر

 2160 × 3840 رزولوشن

 

 پورت عرب( 2پورت جلو ،  2) USB 2.0عد  پورت    4 پورت

 2  عد  پورتUSB 3.0 عد  مخفی ) انل قاب( 1،   ر قسمت جلو 

 1   عدVGA 

 2    عدDisplay Port 

 پورت نروجی صدا 

 پورت میکروفن 

  پورت شیکبRG45  1000با سرعت 

 2  عد  پورتPS2 

 1 )عد  پورت سریال )اناخابی 

 1  عد  پورت فییر نوریAllied Telesis Fiber Optic NICs )اناخابی( 

 )بی سیم  وکانالب )اناخابی 

 )بلوتوث )اناخابی 
 

 Gigabit Chipset:Realtek 10/100/1000 شیکب سیمی شیکب

Gigabit Ethernet 
 ®Intel® Dual Band Wireless WiFi/Bluetooth شیکب بی سیم

combo adapter 
 اناخابی فییر نوری 

  ار  بلوتوث

 

 

 

 

 

 

http://www.zeroclients.ir/


رائیکا اطالعات آوران فن شرکت   

 @shopzeroclientsکانال تلگرام :            www.zeroclients.irسایت :         09388220529همراه :      02188198974تلفن : 

 

 HP T630قابلیت های ویژه تینکالینت 

 مجهز بب اسکیکر  انلی .1

  ارای قابلیت تغییر کاربری از زیروکالینت بب تینکالینت و بالعکس از طریق بر ر اندن ایمیج ویندوز .2

 مجهز بب تکنولو ی مدیریت ظرارتی جهت کنارل  مای سیسام  .3

، سوووانت فلش بوت و  رفان  HPاز سوووایت  8جهت  انلو  ایمیج ویندوز  Thin Updateمجهز بب ابزار  .4

 ما ول های قابل افزو ن بب آن

 Microsoft SCCM/EDM agentمجهز بب  .5

 LOW HALOGENو  ENERGY STAR® – EPEAT® Gold ارای تاییدیب کیفیت و مصرف بهینب  .6

با کمارین ظجم و قابلیت  (Windows 10 lot Enterprise on HP Thin) 10مجهز بب ویندوز فشووور ه  .7

 های قابل افزو ن

 ظالت  ر بعدی سووب  رافیک اجرای جهتHP Remote Graphic Receiver پروتکل از اسووافا ه امکان .8

 سرور بب ریموت

صویر کیفیت افزایش .9 سافا ه کمک بب صدا و ت  پهنای سازی بهینب طریق ازHP Velocity افزار نرم از ا

 شیکب کندی رفع و باند

  VPN – IP Sec – TTLS – PEAP - TLSپشاییانی از انواع پروتکل های امنیای  .10

 

 

  HP T630مزایا و معایب تینکالینت 

 

 مزایا

  یگ می باشد. 32 و کانالب تا  DDR4پشاییانی از آنرین مدل ظافرب رم  .1

 بیای  64هساب ای  4مجهز بب پر ازنده  .2

 4kکیفیت تصویر  .3

 مانیاور بب صورت همزمان 2پشاییانی از  .4

 معایب 

 جهت اتصال بب تلوزیون  HDMIبب   Display Portنیازمند میدل  .1
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 HP T630معرفی پورت های تین کالینت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کمب ناموش و روشن  .1
 چراغ و عیت فعالیت ظافرب فلش مموری .2
 عد USB 2.0 (2 )پورت  .3
 عد USB 3.0 (2 )پورت  .4
 (mm 3.5)پورت هدست  .5
 پایب اساررار روی میز .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پورت شیکب .1
 برای کییور  و ماوس PS/2پورت  .2
 پورت سریال .3
4. Display Port  (2 ) عد 
 عد USB 2.0 (2 )پورت  .5
 (mm 3.5نروجی صدا ) .6

-VGA-Serial Port) پورت ورو ی/نروجی اناخابی  .7

External Antenna-Fiber NIC) 
 DCولت  19ورو ی برق  .8

  یره نگهدارنده منیع تغذیب .9

  امن بر اشان  رپوش عرب .10

 ورو ی کابل  د سرقت .11
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 HP T630کاربری تینکالینت 

 نانگی 

 کارنانب 

 ابزار  قیق و اتوماسیون صنعای 

 بیمارساان 

 آ انس هواپیمایی 

  شرکت 

 ) طراظی  رافیکی )سنگین و سب بعدی 

 فروشگاه و مغازه 

 هال 

 وربین مداربساب  

 بانک ها و موسسات مالی اعایاری 
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