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 HP T5565تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 
 

 

 

می باشوووو  ک  ب  شو  وووورت زیروکالینت و  HPیکی از محصوووومت میان رشه شووورکت  HP T5565تینکالینت 

 تینکالینت روان  بازار گرشی ه است.

قابلیت تغییر کاربری از زیروکالینت ب  تینکالینت و بالعکس می باشووو  ک   HP T5565از مهم ترین ویژگی های 

 آن را جزو مع وش شستگاه های قابل انعطاف کرشه است .

 گیگاهرتز می باش . 1فرکانس با   VIA Nano U3500 م ل VIAساخت شارای پرشازشگر  HP T5565تینکالینت 

روز  7ساعت  شر  24متحرک می باش  و کارکرش روان و ب ون وقف  را ب   ورت این شستگاه فاق  فن و قطعات 

 هفت  برای کاربران فراهم می کن .

صال  HP T5565تینکالینت  -Citrix ICA-Citrix HDX-Xen Desktop-Remote FX(RFX)از انواع پروتکل های ات

Microsoft RDP-PCOIP . جهت اتصال ب  سرور استفاشه می نمای 

 و هارش معمولی می باش . SATA SSDقابلیت پشتیبانی از حافظ  ی  HP T5565از شیگر ویژگی های تینکالینت 

باشوووو  و ب  شلیل وجوش 7این تینکالینت شارای وین وز  قفل های پیشووورفت  هارش شر وین وز  اورجینال می 

 اورجینال امکان ویروسی ش ن آن کامال از بین می روش.

 اما کاربران می توانن  با توج  ب  نیاز خوش وین وز شلخواه خوش را بر روی این تینکالینت نصب نماین . 

 می باش . HDصویر مانیتور ب   ورت همزمان با کیفیت ت 2شارای قابلیت پشتیبانی از  HP T5565تینکالینت 
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سرعت  HP T5565از شیگر ویژگی های تینکالینت  سیمی با  شبک   شتیبانی از  ، پ

 می باش . 1000

این تینکالینت شارای پای  ی اسووتارار بر روی میز ب   ووورت عموشی می باشوو  و همانین با تهی  براکت   پای  

 می توانی  آن را ب  پشت مانیتور متصل کنی .  اتصال ب  پشت مانیتور (

وات می باش  و شارای تایی ی  کیفیت و مصرف  65بسیار پایین و شر ح وش  HP T5565مصرف برق تینکالینت 

 می باش . ENERGY STAR® – EPEAT® Goldبهین  

سی و ا HP T5565تینکالینت  ستفاشه از نرم افزارهای آفی سب کارهای اشاری و ا سیون اشاری می کامال منا توما

 باش  اما قابلیت پشتیبانی از نرم افزارهای گرفیکی را شر م ل تینکالینت ن ارش.
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 HP T5565مشخصات فنی تینکالینت 

 Thin Client HP T5565 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرشه جنس

 ناره ای رنگ

 کیلوگرم 1.45 وزن

 cm 20.9 × 21.5 × 5.84 ابعاش

 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 7وین وز  سیستم عامل پیش فرض

  Genuine Windows® Embedded سیستم عامل قابل پشتیبانی
Standard 7 

 Genuine Windows® Embedded 
Standard 2009 

 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 Remote FX (RFX) 

 VMware Horizon View through 
PCOIP 

 

 

 پرشازن ه

 VIA سازن ه

  VIA Nano U3500 م ل

 GHz 1 فرکانس

 

 

 RAMحافظ  

 GB 2,4 حافظ  رم قابل پشتیبانی

 DDR3 نوع حافظ  رم

 ع ش1 تع اش اسالت
 

 M SATA , HDD نوع حافظ  شاخلی  حافظ  شاخلی

 ع ش1 تع اش ماژول حافظ  
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هر  حووافظوو  قووابوول پشوووتیبووانی

 ماژول

MSATA : 60,120,240,480,960 GB 

HDD:انتخابی 

 

 

 پرشازن ه گرافیکی
 VIA سازن ه

 Integrated VIA Chromotion HD 2.0 م ل پرشازن ه گرافیکی 

 HD کیفیت تصویر

 1200× 1920 رزولوشن

 

 (،شو ع ش مخفیع ش پشت شو شو ع ش جلو،USB 2.0ع ش پورت  شش پورت

 پورت میکروفنیک ع ش 

 پورت ه ستیک ع ش 

 پورت شبک  یک ع ش 

 PS/2شو ع ش پورت 

 DVI-Iپورت یک ع ش 

 DVI-Dپورت یک ع ش 

 Parallelپورت یک ع ش 

 پورت سریالیک ع ش 
 

 Network interface 10/100/1000 Gigabit شبک  سیمی شبک 

 Optional Atheros 802.11a/b/g/n شبک  بی سیم
with WIFI adapter (Dual Band) 

 ن ارش فیبر نوری 

 ن ارش بلوتوث
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 HP T5565قابلیت های ویژه تینکالیت 

 ENERGY STAR® – EPEAT® Gold بهین  مصرف و کیفیت تایی ی  شارای .1

 حالت شر بع ی س  گرافیک اجرای جهت HP Remote Graphic Receiver پروتکل از استفاشه امکان .2

 سرور ب  ریموت

 یکسان تنظیمات با کالینت تین   ها ساخت جهت HP-Thin State افزار ازنرم استفاشه امکان .3

 پهنای سازی بهین  طریق از HP Velocity افزار نرم از استفاشه کمک ب    ا و تصویر کیفیت افزایش .4

 شبک  کن ی رفع و بان 

  HP-Easy Tool افزار نرم کمک ب  ها کالینت زیرو و ها کالینت تین ساشه و مرحل  ب  مرحل  پیکربن ی .5

 VPN – IP Sec – TTLS – PEAP – TLS: امنیتی های پروتکل انواع از پشتیبانی .6

 

 

 HP T5565تینکالینت   مزایا و معایب

 

 مزایا

 انواع سیستم عامل وین وز / لینوکسپشتیبانی از  .1

 اورجینال 7شارای وین وز  .2

 LPT،COM،USBفول پورت جهت پشتیبانی از انواع شستگاه های  .3

 مانیتور ب   ورت همزمان 2پشتیبانی از  .4

 

 معایب

 پرشازشگر ضعیف نسبت ب  کاربری های سنگین .1
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 HP T5565معرفی پورت های تینکالینت 

 شکم  خاموش و روشن .1

 وضعیت فعالیت فلش مموریچراغ  .2

 پورت میکروفن .3

 پورت ه ست .4

 USB 2.0شو ع ش پورت  .5

 پای  استارار روی میز .6

 پورت شبک  .1
 USB 2.0شو ع ش پورت  .2

 برای ماوس PS/2پورت  .3

 برای کیبورش PS/2پورت  .4

 DVI-Dپورت  .5

 DVI-Iپورت  .6

 Parallelپورت  .7

 سریالپورت  .8

 DCولت  19وروشی برق  .9
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