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 HP T420تین کالینت 

 معرفی اجمالی محصول

HP T420  یک تینکالینت بسیار کوچک و قابل انعطاف از کمپانیHP  . میباشد 

قابلیت تغییر کاربری از تین کالینت به زیرو کالینت و بالعکس  HP T420از مهم ترین ویژگی های تینکالینت 

 می باشد.

می باشد و با استفاده از   HP Smart Zero Core 32 یا  HP ThinPro 32  این تینکالینت دارای سیستم عامل 

 به سرور متصل می شود. PCOIP و  Citrix ICA-HDX ،RDP  ،Remote FXپروتکل های 

گیگ حافظه داخلی از  8و  DDR3Lگیگ حافظه رم از نوع  2به صورت پیش فرض دارای   HP T420تینکالینت 

 می باشد. M.2 SSDنوع 

 Fullمانیتور به صورت همزمان با کیفیت تصویر  2قابلیت پشتیبانی از  HP T420یکی از مزیت های تینکالینت 

HD .می باشد 

روز  7ساعته در  24ن و بدون وقفه را به صورت و کارکرد روا است این دستگاه فاقد فن و قطعات متحرک 

 هفته برای کاربران مهیا می سازد.

این تینکالینت دارای پایه استقرار بر روی میز می باشد و همچنین با تهیه براکت )پایه اتصال به پشت مانیتور 

 ( می توانید آن را به پشت مانیتور متصل کنید.

 می باشد. W 45و در حدود  مصرف برق این تین کالینت بسیار پایین

 اداری می باشد.  های این تینکالینت کامال مناسب کاربری
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 HP T420مشخصات فنی تین کالینت 

Thin Client HP T420 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.74 وزن

 سانتی متر 3.5 × 14 × 18  ابعاد
 

 
 
 

سیستم عامل و 

 اتصالپروتکل 

  HP ThinPro 32 تینکالینت سیستم عامل 

 HP Smart Zero Core 32 
  Citrix® HDX پروتکل اتصال

  Citrix® ICA 

  Microsoft RDP 

  Microsoft RemoteFX (RFX) 
VMware® Horizon View™ through 
PCoIP 

  VMware® Horizon View™ through 
RDP 

 

 

 پردازنده

  AMD سازنده

 Embedded G-Series GX-209JA مدل

 Dual Core سری

 گیگاهرتز 1 فرکانس
 

 

 RAMحافظه 

 GB 2 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3L نوع حافظه رم

 اسالت  1 تعداد اسالت

 MT/s 1066 نرخ انتقال داده 

 

 

 حافظه داخلی
 M.2 SSD نوع حافظه داخلی 

 ماژول  1 تعداد ماژول حافظه 

هر  پشااااتیبااانیحااافظااه قاااباال 

 ماژول

8 GB 

 

 Graphics integrated on processor مدل پردازنده گرافیکی 
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 Full HD کیفیت تصویر پردازنده گرافیکی

 1200 × 1920 رزولوشن

 

 )دو عدد جلو ، دو عدد عقب ( USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

  3.5پورت ورودی و خروجی صدا mm 

  پورتVGA 

  پورتDVI-D 

 پورت شبکه 
 

 Gigabit 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه

  Optional Broadcom 802.11 a/b/g/n شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 انتخابی  بلوتوث
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 HP T420قابلیت های ویژه تینکالینت 

محصول تست شده  نیمعادل قابل اجراا یمنیا یو تمام استانداردها IEC EN 60950 نامهیگواه یدارا .1

 قابل اجرا است GS کیو مطابق با تمام ارگونوم

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

 ENERGY STAR® – EPEAT® Gold نهیو مصرف به تیفیک هیدییتا یدارا .3

 

 HP T420مزایا و معایب تینکالینت 

 مزایا 

 فیلمدارای گرافیک باال و قابلیت پخش روان  .1

 روز هفته  7ساعته در  24بدون فن ، بدون صدا و کارکرد  .2

 سرعت بسیار باال در اجرای برنامه های اداری و گرافیکی  .3

 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت .4

 پشتیبانی از شبکه بی سیم و بلوتوث  .5

 PCOIPپشتیبانی از پروتکل  .6

 مانیتور به صورت همزمان 2پشتیبانی از  .7

 معایب 

 گیگابایت 2از حافظه رم تا  پشتیبانی .1
 گیگابایت  8پشتیبانی از حافظه داخلی تا  .2
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 HP T420معرفی پورت های تینکالینت 

دکمه خاموش و روشن به همراه چراغ  .1

نشان دهنده وضعیت روشن یا خاموش 

 بودن دستگاه
 USB 2.0پورت  .2
 mm 3.5پورت ورودی و خروجی صدا  .3

 پورت شبکه .1
 USB 2.0پورت  .2
 VGAپورت  .3
 DVI-Dپورت  .4
 DCپورت ورودی برق  .5
 ورودی کابل ضد سرقت .6
 نگه دارنده کابل برق .7
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