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 Ncomputing L300زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 

 
 

 که با پروتکل و دیآ یبه حساب م Ncomputing یمحصوالت کمپان نیاز قدرتمندتر یکی L300 نتیروکالیز

Chip خود به اسم یاختصاص Numo SOC ( System On Chip)  یاز تکنولوژ یریبا بهره گ نیو همچن Virtual 

Desktop کند یعمل م . 

به  ازیبدون ن Vspace Server یعنینرم افزار خود  لهیرا به وس نتیکال 100تواند تا  یم L300 نتیروکالیز

 .کاربر قرار دهد اریمجزا در اخت Desktop کرده و یده سیسرو سنسیال

 .باشد یم نییآن پا یایبا توجه به مزا L300 نتیروکالیز یساز ادهیمربوط به پ یها نهیمجموع هز در

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

 هفته برای کاربران مهیا می سازد.

 .باشد یمشابه م یدستگاه ها ایو  PC  ،Thin Client کیتر از  نییبه مراتب پا L300 نتیروکالیز

 دارد. زیرا ن Full HD تیفیبا ک ریو پخش تصاو یبانیپشت تیقابل L300 نتیروکالیبه ذکر است ز الزم
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 Ncomputing L300مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero client Ncomputing L300 

 

 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

 

 USB 2.0دو عدد پورت   پورت

  دو عدد پورتUSB 1.1 

 پورت شبکه 

  پورتVGA 

 میکروفن 

 اسپیکر 

 

 Mbps Switched Ethernet 10/100 شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
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 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 Ncomputing L300زیروکالینت  معایب  و  مزایای

 مزایا

 وات ( 12 یال 1)  نییپا اریمصرف برق بس .1

 دستگاه ها یبانیو پشت یبه نگهدار ازین عدم .2

 به ارتقا ازیعدم ن .3

 یخراب عدم .4

 متمرکز تیریمد .5

 باال اریبس تیامن .6

 از راه دور یدسترس امکان .7

 ( VESA ) توریاتصال به پشت مان امکان .8

 معایب 

 100پشتیبانی از شبکه تا سرعت  .1
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 Ncomputing L300زیروکالینت معرفی پورت های 

 

 USB 2.0پورت  .1

 میکروفن .2

 اسپیکر .3

 برای کیبورد  USB 1.1پورت  .4

 برای ماوس USB 1.1پورت  .5

 10/100پورت شبکه  .6

 VGAپورت  .7

 DCولت  12ورودی برق  .8

 دکمه خاموش و روشن .9
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