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 HP T730تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصوالت 

 
 

 

 می باشد.  HPیکی از تینکالینت های قدرتمند  HP T730تینکالینت 

نسببببت با سبببایر مدل ها ی قابلیت کاشبببرن کارت  رافی   HP T730یکی از مهم ترین مزیت های تینکالینت 

 اکسررنال و همچنین افزوکن کارت  رافی  های مخرلف با آن می باشد.

 از همین رو کامال مناسب امور طراحی و سا بعدی می باشد.

  یگ می باشد. 16کارا بوکن کو اسالت رم با قابلیت پشریبانی تا  HP T730از کیگر مزایای مهم تینکالینت 

  3.6با فرکانس  AMD R-Series RX-427BBهسبببرا ای  4کارای پرکازشبببگر قدرتمند  HP T730تینکالینت 

صورت  یگاهرتز  شد و قابلیت کارکرک روان و بدون وقفا با  روز هفرا را برای کاربران  7ساعرا کر  24می با

 د.مهیا می کن

صویر  شریبانی از  4Kکیفیت ت سهولت کر کارهای طراحی با پ صورت همزمان لذت کار با این  4و نیز  مانیرور با 

 تینکالینت را چندین برابر کرکه است .

می  M.2 SSDو حافظا پرسرعت  MSATAقابلیت پشریبانی از حافظا  HP T730از کیگر ویژ ی های تین کالینت 

 باشد.

 300ی شبکا بی سیم با سرعت  1000کارای قابلیت پشریبانی از شبکا سیمی با سرعت   HP T730تینکالینت 

 می باشد.
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شده بر روی تینکالینت  صب  سرم عامل پیش فرض ن اورجینال  7ویندوز  HP T730سی

می باشببببد.اما کاربران می توانند با توجا با نیاز ،وک ی ویندوز کلخواه ،وک را بر روی این تینکالینت نصببببب و 

 فاکه کنند.اسر

و وجوک قفل های پیشبببرفرا هارک کر  HP T730اورجینال نصبببب شبببده بر روی تینکالینت  7با کلیل ویندوز 

 ویندوز اورجینال امکان ویروسی شدن آن با طور کامل از بین ،واهد رفت .
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 HP T730مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client HP T730 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالسری  فشرکه جنس

 مشکی رنگ

 کیلو رم 1.8 وزن

 cm 24×6.7×22.1 ابعاک

 

 
 
 

سیسرم عامل و 

 پروتکل اتصال

 7ویندوز  سیسرم عامل پیش فرض

  Windows 10 IoT Enterprise for Thin سیسرم عامل قابل پشریبانی
Clients 

 Windows Embedded Standard 7P 

 HP ThinPro 

 HP Smart Zero Core 

 ویندوز XP,8,10 

 سرور ویندوز 

 2016ی2012ی2008ی2003

 Linux 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 Microsoft Remote FX (RFX) 

 VMware Horizon View through 
PCOIP 

 

 

 پرکازنده

 AMD سازنده

 RX-427BB APU مدل

 Quad-core سری

 GHz up to 3.6 GHz 2.7 فرکانس

 MB 4 حافظا نهان

 

 

 RAMحافظا 

 GB 2,4,8,16 حافظا رم قابل پشریبانی

 DDR3L نوع حافظا رم

 اسالت 2 تعداک اسالت

 up to 1600 MT/s نرخ انرقال کاکه
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 حافظا کا،لی
 M.2 SSD نوع حافظا کا،لی 

 عدک 1 تعداک ماژول حافظا 

هر  حببافظببا قببابببل پشبببریبببانی

 ماژول

8,16,32,64,128 GB 

 

 

 پرکازنده  رافیکی
 AMD سازنده

  AMD FirePro™ W2100 مدل پرکازنده  رافیکی 

 AMD Radeon™ GPU 
 4K کیفیت تصویر

 2160 × 3840 رزولوشن

 

 ) کو عدک جلویچهار عدک عقب(USB 2.0عدک پورت  6 پورت

 )کو عدک جلوی ی  عدک مخفی کا،ل قاب(USB 2.0عدک پورت  3

 )عقب(Display Portعدک  4

 )عقب(PS/2عدک پورت  2

 عدک پورت سریال )عقب( 2

 )عقب(Parallelعدک پورت  1

 عدک پورت شبکا )عقب( 1

 )جلو(mm 3.5 عدک پورت هدست 1

 )عقب(mm 3.5عدک پورت هدفون / میکروفن  1

 )عقب( mm 3.5 عدک پورت وروکی صدا 1

 )جلو( mm 3.5عدک پورت ،روجی صدا  1

 
 

 Gigabit Chipset: Broadcom 10/100/1000 شبکا سیمی شبکا
Net Link™ Gigabit Ethernet 

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

 Allied Telesis AT-27M2/SC M.2 Fast فیبر نوری 
Ethernet Network Interface-Optional 

 ندارک بلوتوث
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 HP T730مزایا و معایب تینکالینت 

 مزایا

  یگاهرتز 3.6با فرکانس  AMDهسرا ای  4مجهز با پرکازنده  .1

 اسالت  2 یگ با اسرفاکه از  16تا  DDR3Lپشریبانی از حافظا  .2

 مانیرور با صورت همزمان 4قابلیت اتصال با  .3

 4Kیفیت تصویر  ک .4

 قابلیت اضافا شدن کارت شبکا فیبر نوری  .5

 افزوکن کارت  رافی  مجزاقابلیت  .6

 

 معایب

 جهت اتصال با تلوزیون HDMIبا  Display Portنیازمند مبدل  .1

 قیمت باال .2

 فن کار بوکن .3

 

 HP T730قابلیت های ویژه تینکالینت 

 LOW HALOGENی ENERGY STAR® – EPEAT® Gold بهینا مصرف و کیفیت تاییدیا کارای .1

 و حجم کمررین با (Windows 10 lot Enterprise on HP Thin) 10 فشرکه بسیار ویندوز با مجهز .2

 افزوکن قابل های قابلیت

  رفرن و بوت فلش سا،ت یHP سایت از ویندوز ایمیج کانلوک جهت Thin Update ابزار با مجهز .3

 آن با افزوکن قابل های ماژول

 یکسان تنظیمات با کالینت تین صدها سا،ت جهت HP-Thin State افزار ازنرم اسرفاکه امکان .4

 پهنای سازی بهینا طریق از HP Velocity افزار نرم از اسرفاکه کم  با صدا و تصویر کیفیت افزایش .5

 شبکا کندی رفع و باند

 HP-Easy Tool افزار نرم کم  با ها کالینت زیرو و ها کالینت تین ساکه و مرحلا با مرحلا پیکربندی .6

 VPN – IP Sec – TTLS – PEAP – TLS: امنیری های پروتکل انواع از پشریبانی .7

 مجهز با اسپیکر کا،لی .8
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 HP T730معرفی پورت های تینکالینت 

 ککما ،اموش و روشن .1

 چراغ وضعیت فعالیت حافظا فلش مموری .2

 کو عدک USB 2.0پورت  .3

 کو عدک USB 3.0پورت  .4

 (mm 3.5)پورت هدست  .5

 (mm 3.5)پورت هدفون / میکروفن  .6

 لیبل اطالعات محصول .7

 اسرقرار روی میزپایا  .8

 Parallelپورت  .1

 برای کیبورک و ماوس PS/2کو عدکپورت  .2

 کو عدک پورت سریال .3

 Display Portچهار عدک  .4

 USB 2.0چهار عدک پورت  .5

 مخفی کا،ل کسرگاه USB 3.0ی  عدک پورت  .6

 پورت شبکا .7

 پورت وروکی صدا .8

 پورت ،روجی صدا .9

 DCولت  19وروکی برق  .10

 وروکی کابل ضد سرقت .11

 کرپورش عقب ضامن برکاشرن .12

13. PCI Express )انرخابی( 

 )انرخابی( فیبر نوری .14
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