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 Ncomputing L350زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 
  

 می باشد. Ncomputingشرکت  Lدر حال حاضر جدیدترین محصول سری  Ncomputing L350زیروکالینت 

 مناسب ترین گزینه در جهت مجازی سازی می باشد. Ncomputing L350زیروکالینت 

که با توجه به ظاهر زیبا و اندازه ی کوچک آن ، به راحتی قابل اتصال به پشت مانیتور و یا استقرار روی میز 

 می باشد.

 تمام صفحه می باشد.به صورت قابلیت پخش ویدیو  Ncomputing L350یکی از مهم ترین مزایای زیروکالینت 

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

 هفته برای کاربران مهیا می سازد.

 کامال مناسب کاربری های اداری می باشد. 350زیروکالینت ان کامپیوتینگ ال 

کاهش هزینه ها با صرفه جویی  مصرف برق این زیروکالینت بسیار پایین می باشد و یک راه حل مناسب برای

 می باشد. %90در انرژی بیش از 
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 Ncomputing L350مشخصات فنی زیروکالینت 

Zeroclient Ncomputing L350 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.77 وزن

 سانتی متر 3 × 11.5 × 11.5 ابعاد
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 ندارد سیستم عامل پیش فرض

  Win XP,7,8,10 سیستم عامل قابل پشتیبانی

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  RDP پروتکل اتصال

 

 ندارد پردازنده  پردازنده

 

 ندارد حافظه رم  RAMحافظه 

 

 ندارد حافظه داخلی  حافظه داخلی

 

 

 پردازنده گرافیکی
 ندارد پردازنده گرافیکی

 Full HD کیفیت تصویر

 1200 × 1920 رزولوشن

 

 DVI-Iیک عدد پورت   پورت

  چهار عدد پورتUSB 2.0 

 پورت شبکه 

  میکروفن 

 اسپیکر 

 

 Mbps Switched Ethernet 10/100 شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 
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 ندارد بلوتوث

 

 

 Ncomputing L350زیروکالینت قابلیت های ویژه 

 با یمصرف انرژ تیریمد VESA 

 2 یسخت افزار کیگرافD , ییویدیو یفرمت ها شتریاز ب یبانیپشت یبرا یکننده سخت افزار تیتقو 

 وب یپخش کننده و مرورگرها ینرم افزار ها یبر رو

 100 استاندارد طیهزار ساعت کارکرد محاسبه شده بر اساس مح ( Bellcore Issue 6 TR-332, Case 

2, Part I at 40°C) 
 یها نامهیگواه یدارا FCC Class B, CE, KCC, RoHS 

 

 Ncomputing L350زایا و معایب زیروکالینت م

 مزایا 

 ایستگاه کاری به سرور 100اتصال قابلیت  .1

 پشتیبانی از تمام سیستم عامل های سرور .2

 Full HDکیفیت تصویر  .3

 معایب 

 100سرعت  باشبکه از پشتیبانی  .1
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 Ncomputing L350معرفی پورت های زیروکالینت 

 

 DVI-Dپورت  .1

 پورت شبکه  .2

 برای کیبورد و ماوس USB 2.0پورت دو عدد  .3

 میکروفن .4

 اسپیکر .5

 USB 2.0دو عدد پورت  .6

 DCولت  12ورودی برق  .7

 دکمه روشن /خاموش دستگاه .8
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