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 All In One HP T410زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 
 

 

روانه بازار کرد که اسووبالال م وو   All In Oneخود را به دو صووورت معمولی و  T410زیروکالینت  HPکمپانی  

 شد. All In One HP T410گیری از مدل 

 ®TMS320DM8148 ARMمدل ARMهسبه ای ساخت  2مجهز به پردازنده  All In One HP T410زیروکالینت 

CortexTM-A8   گیگاهرتز می باشد. 1با فرکانس 

نسووولت به سوووایر زیروکالینت های ال این وان و دیگر  All In One HP T410بی وووبرین محلوبیت زیروکالینت 

 زیروکالینت ها قیمت مناسب آن بوده.

پروتکووه هووای  All In One HP T410زیروکالینووت  نواع   Citrix ICA,Citrix HDX,Microsoft RDP,Xenاز ا

Desktop,RemoteFX (RFX),PCoIP   می کندپ بیلانی . 

 1می باشوود و فاف ه پیف فرا این زیروکالینت  HDکیفیت تصووویر  دارای All In One HP T410زیروکالینت 

 می باشد. SSDگیگ 

در آن می  POEیکی از مه  ترین ویژگی های این زیروکالینت نسووولت به سوووایر مدل ها اسوووبفاده از تکنولو ی 

 باشد که از همین رو فضای کمبری را به جهت فذف آداپبور برق اشغال می کند.

 دووات می باشوود و دارای تاییدیه کیفیت مصوورف از  24الینت بسوویار پایین و در فدود مصوورف برق این زیروک

 می باشد. EPEAT® Gold registered  و Energy Starمعبلر شرکت
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 All in one HP T410 م خصات فنی زیروکالینت 

Zero Client All in one HP T410 

 

 م خصات فیزیکی

 پالسبیک ف رده جنس

 م کی رنگ

 کیلوگرم 3.65 وزن

 cm 34.1×15.91×44.93 ابعاد

 

 

سیسب  عامه و 

 پروتکه اتصال

  Win XP,7,8,10 سیسب  عامه کیس مرکزی

 Windows  Server 
2003,2008,2012,2016 

 Vista 

 Linux 
  Citrix ICA پروتکه اتصال

 Citrix HDX 

 RDP  

 Remote FX 

 VMware View with RDP 

 Teradici Optimized PCOIP 
 

 ARM سازنده پردازنده

 Texas Instruments TMS320DM8148 ARM مدل
Cortex-AM 

 core 1 سری

 GHz 1 فرکانس

 KB L2 Cache 256 فاف ه نهان

 

 1GB پیف فرا فاف ه رم  RAMفاف ه 

 DDR3 نوع فاف ه رم

 

 1GB فاف ه داخلی پیف فرا فاف ه داخلی

 SSD نوع فاف ه داخلی

 

 HD کیفیت تصویر
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 768×1366  رزولوشن گرافیک

 

 USB 2.0مهار عدد   پورت

  عدد میکروفنیک 

 یک عدد هدفون 

 یک عدد پورت شلکه 

 

  10/100/1000 Gigabit شلکه سیمی شلکه
Ethernet(RJ-45) 

 10/100 Ethernet when Using 
Power-Over-Ethernet (POE) 

 Wake on LAN (WOL) 

 PXE 

 TCP/IP With DNS and DHCP 

 UDP 

 ندارد شلکه بی سی 

 ندارد فیلر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 All In One HP T410قابلیت های ویژه زیروکالینت 

  Brilliant View تکنولو ی کمک به العاده فوق تصویر وضوح و شفافیت .1

 مانیبور پ ت مخصوص محف ه در ها کابه مهار طریق از کاری محیط بی بر پیراسبگی و ن   .2

 مانیبور شیب تن ی  طریق از کاربران بدنی و فیزیکی سالمت .3

  بیبی 32 کیفیت با و کومک بلندگوی با موسای صدای شنیدن لذت .4

 (.PoE تکنولو ی)برق اداپبور فذف طریق از کمبر فضای اشغال .5

 

 All In One HP T410مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 )بدون نیاز به آداپبور برق( POEملبنی بر تکنولو ی  .1

 Remote FX-PCOIP-Citrix ICA-Citrix HDXپ بیلانی از جدیدترین پروتکه های  .2

 معایب

 اندازه مانیبور برای کاربری های گرافیکی ، خیلی بزرگ نیست .1

 می باشد که برای گی  مناسب نیست. 1366*768فداکثر رزولوشن  .2

در اجرای نرم افزارهای گرافیکی سنگین سرعت مطلوبی ندارد هرمند که برای نرم افزارهای آفیس  .3

 می باشد.و اداری گزینه مناسلی 
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 All in one HP T410معرفی پورت های 

 

 دکمه کاهف شدت روشنایی صفحه نمایف-1

 دکمه افزایف شدت روشنایی صفحه نمایف-2

 دکمه خاموش و روشن-3

 دکمه نمایف وضعیت فعالیت دسبگاه-4

 USB 2.0دکمه -1

 میکروفن-2

 اسپیکر-3

 ورودی کابه ضد سرقت-4

 نگهدارنده کابه ها-5

6-USB 2.0 

7- USB 2.0 

 ورت شلکهپ-8

 ACورودی برق -9

 VESAمیلی مبری با اسباندارد 100نگهدارنده -10
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