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 دهیبه بازار عرضه گرد یباشد که به تازگ یم  HP محصوالت شرکت نیدتریاز جد یکی HP T530 نتینکالیت

 .است

 یکبا  DDR4 یعنیمدل حافظه رم  نیاز آخر یبانیپشت تیقابل HP T530 نتینکالیت یایمزا نیاز مهم تر یکی

 .باشد یم گیگ 16تا  یبانیاسالت رم و پشت

 AMD GX-215JJ Dual-Core مدل AMD ساخت یهسته ا 2پردازشگر قدرتمند  یدارا HP T530 نتینکالیت

APU SoC with Radeon™ R2E Graphics  باشد یمگیگاهرتز   2با قابلیت ارتقا تا   گاهرتزیگ   1.5با فرکانس. 

 .کند یم ایکاربران مه یروز هفته را برا 7ساعته در  24کارکرد روان و بدون وقفه به صورت  تیقابل و

به مانیتور (  3)قابلیت افزایش تا  توریمان 2از  یبانیبا پشت یطراح یسهولت در کارها زیو ن   4Kریتصو تیفیک

 . برابر کرده است نیرا چند تین کالینت نیصورت همزمان لذت کار با ا

 یم  گیگ 512تا   M.2 SSD از حافظه پرسرعت یبانیپشت تیقابل HP T530 نتینکالیت یها یژگیو گرید از

 .باشد

 .باشد یم نالیاورج 7 ندوزیو  HP T530 فرض شیعامل پ ستمیس

نصب و استفاده  نتینکالیت نیا یدلخواه خود را بر رو ندوزیخود ، و ازیتوانند با توجه به ن یکاربران م اما

 .کنند

 نیهارد درا شرفتهیپ یو وجود قفل ها HP T530 نتینکالیت نیا ینصب شده بر رو نالیاورج ندوزیو لیدل به

 .خواهد رفت نیشدن آن کامال از ب یروسیو امکان ندوزیو
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و شبکه  1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت تیقابل یدارا HP T530 نتینکالیت

 .باشد یم 300با سرعت  میس یب

براکت  هیبا ته نیباشد و همچن یم یافق ای یبه صورت عمود زیم یاستقرار بر رو هیپا یدارا نتینکالیت نیا

 .دیمتصل کن توریآن را به پشت مان دیتوان ی( م توریاتصال به پشت مان هی)پا

امور  نیو همچن یو سه بعد ی، طراح یکیگراف یاز جمله کارها یها یانواع کاربر یبرا  HP T530 نتینکالیت

 2داشتن پردازشگر قدرتمند  لیکاربرد دارد و در همه حالت به دل یسیو استفاده از نرم افزار آف یادار

 .باشد یبرخوردار م ییاز سرعت باال گیگ 16تا  DDR4  از رم یبانیو پشت یهسته ا

-Citrix ICA-Citrix HDX-Microsoft RDP-Remote FX اتصال یل هااز انواع پروتک  HP T530 نتینکالیت

PCOIP کند یم یبانیجهت اتصال به سرور پشت. 

  باشد. یوات م 45و در حدود  نییپا اریبس نتینکالیت نیبرق ا مصرف
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 HP T530مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client HP T530 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 )وزن دستگاه بستگی به پیکربندی دارد(  0.96 وزن

 سانتی متر 20 × 20 × 3.5 ابعاد
 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  سیستم عامل پیش فرض

  Windows 10 IoT Enterprise for Thin سیستم عامل قابل پشتیبانی
Clients 1  

 Windows Embedded Standard 7E 

 HP ThinPro 

 HP Smart Zero Technology 

 Win xp,7,8,10 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix® ICA پروتکل اتصال

 Citrix® HDX 

 Microsoft RDP 

 Microsoft RemoteFX (RFX) 

 VMware® Horizon View™ through 
PCoIP 

 VMware® Horizon View™ through 
RDP 

 

 

 پردازنده

 AMD سازنده

 AMD GX-215JJ Dual-Core APU SoC مدل

 Dual-Core سری

 2GHzارتقا تا قابل  GHz 1.5 فرکانس پایه فرکانس

 MB 1 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه 

 2,4,8,16 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR4 نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت

 MT/s 1866 نرخ انتقال داده
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 حافظه داخلی
 M.2 SSD نوع حافظه داخلی 

 ماژول 1 تعداد ماژول حافظه 

هر  حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

8,16,32,64,128,256,512  GB 

 

 

 گرافیکیپردازنده 
 AMD سازنده

 Radeon™ R2E Graphics مدل پردازنده گرافیکی 

 4K کیفیت تصویر

 2160 × 3840 رزولوشن

 

 )جلو دستگاه ( USB-C 3.1یک عدد پورت   پورت

  سه عدد پورتUSB-A 3.1 )یک عدد جلو ، دو عدد پشت( 

  دو عدد پورتUSB 2.0  برای کیبورد و ماوس)پشت( طور معمولبه 

  دو عددDisplay Port ) پشت ( 

 انتخابی ( پورت -پورت سریال–خالیVGA- آنتنWIFI) 

 پورت شبکه 

  3.5پورت ورودی و خروجی صدا mm 

 

 Gigabit Ethernet interface  10/100/100 شبکه سیمی شبکه

 انتخابی  شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 HP T530نت قابلیت های ویژه تینکالی

 ویندوز ایمیج برگرداندن طریق از بالعکس و تینکالینت به زیروکالینت از کاربری تغییر قابلیت دارای .1

 سیستم دمای کنترل جهت حرارتی مدیریت تکنولوژی به جهزم .2

 گرفتن و بوت فلش ساخت ، HP سایت از 8 ویندوز ایمیج دانلود جهت Thin Update ابزار به مجهز .3

 آن به افزودن قابل های ماژول

 Microsoft SCCM/EDM agent به مجهز .4

 LOW HALOGEN و ENERGY STAR® – EPEAT® Gold بهینه مصرف و کیفیت تاییدیه دارای .5

 قابلیت و حجم کمترین با (Windows 10 lot Enterprise on HP Thin) 10 فشرده ویندوز به مجهز .6

 افزودن قابل های

 حالت در بعدی سه گرافیک اجرای جهتHP Remote Graphic Receiver پروتکل از استفاده امکان .7

 سرور به ریموت

 پهنای سازی بهینه طریق ازHP Velocity افزار نرم از استفاده کمک به صدا و تصویر کیفیت افزایش .8

 شبکه کندی رفع و باند

 VPN – IP Sec – TTLS – PEAP - TLS امنیتی های پروتکل انواع از پشتیبانی .9

 

 HP T530تینکالینت مزایا و معایب 

 مزایا

 USB-A 3.1 Gen 1پورت  دارا بودن .1

 USB-C 3.1 Gen 1دارا بودن پورت  .2

 DDR4مجهز به آخرین تکنولوژی حافظه رم  .3

 گیگ  512خیره سازی تا ذپشتیبانی از حافظه  .4

 غییر کاربری از تینکالینت به زیروکالینتقابلیت ت .5

 4Kکیفیت تصویر  .6

 مانیتور به صورت همزمان 3پشتیبانی از   .7

 معایب 

 ندارد
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 HP T530معرفی پورت های تینکالینت 

 دکمه خاموش و روشن دستگاه .1

 یحافظه فلش ممور تیفعال تیچراغ وضع .2
 USB-A 3.1 Gen 1یک عدد پورت  .3

 USB-C 3.1 Gen 1یک عدد پورت  .4

 mm 3.5  خروجی صدا ورودی/ پورت .5
 پایه استقرار بر روی میز .6

 
 Display Port™ 1.2دو عدد  .1

برای کیبورد و  USB-A 2.0دو عدد پورت  .2

 ماوس

 USB-A 3.1 Gen 1دو عدد پورت  .3

 پورت شبکه .4

 DCولت  19وروی برق  .5

 کابل ضد سرقت یورود .6

پورت -پورت سریال–انتخابی ) خالی  .7

VGA- آنتنWIFI) 
 

 

 

  


