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 HP T200زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

  
 می باشد. HPیک زیروکالینت بسیار کوچک و قابل انعطاف از کمپانی  HP T200زیروکالینت 

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیکی زیبایی خاصی به این زیروکالینت بخشیده است.

جهت اتصال به سرور استفاده  Microsoft RDP-RemoteFX(RFX)از انواع پروتکل های  HP T200زیروکالینت 

 می کند.

زیروکالینت با استفاده از پروتکل های اتصال به کامپیوتر مرکزی یا سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن 

نتیجه سرعت باالتری دارد و همچنین به دلیل نداشتن سیستم عامل امکان ویروسی استفاده می کند و در 

 د ندارد.شدن در آن وجو

ساعته  24فاقد فن و قطعات متحرک می باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت   HP T200زیروکالینت

 روز هفته برای کاربران مهیا می کند. 7در 

و قابلیت پخش روان فیلم را  می باشد Full HDدارای گرافیک باال و کیفیت تصویر   HP T200زیروکالینت 

 دارد.

 محبوبیت های این زیروکالینت به جهت قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل آن می باشد.یکی از 

 می باشد.  1000دارای قابلیت پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت  HP T200زیروکالینت 

ت شاین زیروکالینت دارای پایه ی استقرار بر روی میز می باشد و همچنین با تهیه براکت )پایه اتصال به پ

 مانیتور( می توانید آن را به پشت مانیتور متصل کنید.

قابلیت اتصال آن به کلیه ی وسایل جانبی از جمله پرینتر ،   HP T200یکی دیگر از ویژگی های زیروکالینت 

 اسکنر ، بارکد خوان و ... می باشد.
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 HP T200مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client HP T200 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 سفید رنگ

 کیلوگرم 0.343بدون براکت : وزن

 کیلوگرم 0.381با براکت :

 m3.6 x 9.1 x 3.5 c1 ابعاد

 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Win 7,8,10 کیس مرکزیسیستم عامل 

 Microsoft Windows Multi Point 
Server 2011,2012,2016 

  Microsoft RDP پروتکل اتصال

 RemoteFX -RFX 
 

 فاقد پردازنده مدل پردازنده

 

 فاقد رم حافظه رم  RAMحافظه 

 

 Full HD کیفیت تصویر گرافیک

 x 1152, 32-bit 2048  رزولوشن

 

 )جلو دستگاه(USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

 )یک عدد پورت میکروفن )جلو 

 جلو( ستیک عدد پورت هد( 

 )یک عدد پورت شبکه )عقب 

  یک عدد پورتVGA 

  یک عدد پورت(Type b) جهت اتصال به سیستم میزبان 

 

 

 1000شبکه سیمی با سرعت  شبکه سیمی شبکه

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet 

 ندارد شبکه بی سیم
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 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 HP T200قابلیت های ویژه زیروکالینت 

 نفر 20 پریمیوم OS در کاربران تعداد داکثرح .1

 شده تست محصول ایناجرا قابل معادل ایمنی استانداردهای تمام و IEC EN 60950 گواهینامه دارای .2

 است اجرا قابل GS ارگونومیک تمام با مطابق و

3. (FCC Class B; CISPR 22 (EN 55022) Class B; CISPR 24 (EN55024 

 

 HP T200زایا و معایب زیروکالینت م

 مزایا

 سرعت بسیار باال در اجرای برنامه های اداری و گرافیکی  .1

 1000پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت  .2

 بسیار کم مصرف و کوچک .3

 پشتیبانی از کلیه وسایل جانبی .4

 معایب

 تنظیمات اتصال به سرور کمی پیچیده .1
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 HP T200معرفی پورت های زیروکالینت 

 چراغ وضعیت فعالیت .1
 پورت میکروفن .2
 پورت هدست .3
 USB 2.0چهار عدد پورت  .4

 کلید روشن و خاموش .1
 VGAپورت  .2
 USB(Type B)پورت  .3
 ولت 12ورودی برق  .4
 پورت شبکه .5

 

 

 HP T200کاربری زیروکالینت 

 دانشگاه 

 هواپیمایی آژانس 

 شرکتی 

 نت کافی 

 آموزشگاه و مدرسه 

 امالک مشاورین 

 هتل 

http://www.zeroclients.ir/

