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 Ncomputing X350زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 .باشد یم Ncomputing یمحصوالت کمپان نیاز مقرون به صرفه تر یکی Ncomputing X350زیروکالینت 

 کیکاربر ) در صورت استفاده از دو کارت ( را از  7امکان استفاده همزمان  Ncomputing X350زیروکالینت  

PC کند یفراهم م. 

 کند. یاضافه م وتریکاربر را به کامپ 3تا  X350 تیهر ک

 توانند از آن اضافه کنند. یکاربر م 7متصل نمود که  ستمیس کیتوان به  یم تیک 2حداکثر 

 گذارد.  یهفت کاربر به صورت مجزا به اشتراک م نیب وتریکامپ کیاصطالحا منابع  

مناسب و  یی، کارا نیپائ اری، مصرف برق بس دیهنگام خر نییپا اریبس نهیتوان به هز یم حصولم نیا یایاز مزا

 اشاره کرد. Full HD تیفیبا ک ریباال در پخش تصاو تیفیک

 امنیت باالی آن می باشد .  Ncomputing X350یکی دیگر از مزایای زیروکالینت 

  و تمام اطالعات بر روی سرور ذخیره می شود. ستیدستگاه ن یبر رو یاطالعات چیهزیرا 

 .توانند به کاربران مختلف اختصاص داده شوند یبه اشتراک گذاشته شده م وتریکامپUSB یپورت ها

 یداریخر دیجداگانه دارند که جداگانه با USBشیبه کابل افزا ازنی  USBیبه پورت ها یدسترس یکاربران برا

 شود.
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 Ncomputing X350مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client Ncomputing X350 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.1 وزن

 سانتی متر 2.7 × 8.2 × 11.9 ابعاد
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 ندارد سیستم عامل 

  RDP پروتکل اتصال

 

 ندارد مدل پردازنده

 

 ندارد حافظه رم  RAMحافظه 

 

 

 گرافیک
 Full HD کیفیت تصویر

 1080 × 1920 رزولوشن

 

 VGAپورت   پورت

  پورتPS/2 

  پورتVGA 

 اسپیکر 
 

 10/100BASE-T شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 Ncomputing X350قابلیت های ویژه زیروکالینت 

 پشتیبانی از فایل های چندرسانه ای به صورت تمام صفحه .1

 .پشتیبانی از حالت ذخیره انرژی با مانیتورهایی که مطابق با استاندارد انرژی استار می باشد .2

 Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part ) استاندارد محیط اساس بر شده محاسبه ساعتهزار  100 .3

I at 40°C) 
تامین  Cat 5e و Cat6 از طریق کابل  PCIهیچ آداپتور خارجی نیاز نمی باشد.برق دستگاه ها از کارت .4

 می شود

 وات برق نیاز دارد 1به  XD2 هر دستگاه .5

 FCC Class B, CE, MIC, RoHSدارای گواهینامه  .6

 

 

 

 Ncomputing X350مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 طراحی کامال ثابت ، بدون قطعات متحرک ،بدون فن ، بدون هارد .1

 Full HDکیفیت تصویر  .2

 کیت 3یک پک به همراه  .3

 معایب

 دیجداگانه دارند که جداگانه با USBشیبه کابل افزا ازنی  USBیبه پورت ها یدسترس یکاربران برا .1

 شود. یداریخر

 توصیه نمی شود 3Dبرای نرم افزار فشرده  .2

 کیتوان به  یم تیک 2کند.حداکثر  یبه اشتراک اضافه م وتریکاربر را به کامپ 3تا  X350 تیهر ک .3

 توانند از آن اضافه کنند. یکاربر م 7متصل نمود که  ستمیس
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 Ncomputing X350معرفی پورت های زیروکالینت 

 اسپیکر .1

 کیبورد PS/2پورت  .2

 ماوس PS/2پورت  .3

 VGAپورت  .4

 پورت شبکه .5
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