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 Ncomputing M300زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول 

 

 

 

 یمنحصر به فرد یباشد که طراح یم  Ncomputing یاز محصوالت کمپان گرید یکی Ncomputing M300زیروکالینت 

 .دارد

 .شود یمحسوب م X یو سر L یاز سر یقیدر واقع تلف Ncomputing M300زیروکالینت 

که با کابل  یو دو دستگاه جانب یدستگاه مرکز کیشامل  Ncomputing M300زیروکالینت پک  کی دیمدل با خر نیا در

 .شود یمتصل م یمتر  به دستگاه مرکز 5متراژ  ممیبا ماکس  Cat6 ای Cat5e رابط

 آورد. یفراهم م نیکار کردن همزمان سه کاربر را تا فاصله مع امکان

( نسبت به  متیق 2/1) دیتوان به مقرون به صرفه بودن آن هنگام خر یم Ncomputing M300زیروکالینت  یایاز مزا 

 . اشاره کرد Ncomputing M300زیروکالینت  یعنیدستگاه هم رده خود 

 Full تیفیبا ک ریامکان پخش تصاو Numo 2 SOC یاز تکنولوژ یریبا بهره گ Ncomputing M300زیروکالینت  نیهمچن

HD .را دارد 
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 Ncomputing M300قابلیت های ویژه زیروکالینت 

 VESA با یمصرف انرژ تیریمد .1

 ییویدیو یفرمت ها شتریاز ب یبانیپشت یبرا یکننده سخت افزار تیتقو , 2D یسخت افزار کیگراف .2

 وب یپخش کننده و مرورگرها ینرم افزار ها یبر رو

 Bellcore Issue 6 TR-332, Case ) استاندارد طیهزار ساعت کارکرد محاسبه شده بر اساس مح 100 .3

2, Part I at 40°C) 
 FCC Class B, CE, KCC, RoHS یها نامهیگواه یدارا .4

 

 

 

 Ncomputing M300زیروکالینت مزایا و معایب 

 مزایا 

 مقرون به صرفه .1

 آسان تیریمد من،یکم مصرف، ا .2

 یمرکز سیک یعامل ها ستمیس یاز تمام یبانیپشت .3

 معایب 

 100سرعت شبکه  .1
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 Ncomputing M300عرفی پورت های م

1. USB  اتصال دستگاه هایA/B 

 A/Bمستقیم اتصال دستگاه های  پورت شبکه .2

 ریست .3

 DCورودی برق  .4

 پورت شبکه .5

6. VGA 

 برای کیبورد و ماوس USBپورت  .7

 برای تجهیزات جانبی USB 2.0پورت  .8

 میکروفن / اسپیکر .9
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 در ذهنتون دارید؟ 1به  3شما چه تصوری در مورد یک زیروکالینت 

 می باشد. 1به  3اولین زیروکالینت  Ncomputing M300زیروکالینت 

 را داشته باشند. Pcکاربران می توانند یک تجربه واقعی کار با 

 استفاده از پورت های شبکه . 3/1هزینه و  3/1قدرت و  3/1کاربر با  3

 کاربران می توانند محاسبات بیشتری را به اشتراک بگذارند با مصرف برق کمتر و امکانات کمتر.

کاربر.محیط های مانند : کالس ،  45تا  3طراحی شده برای محیط های کاربری  Ncomputing M300زیروکالینت 

 آزمایشگاه ، کتابخانه و مراکز به اشتراک گذاری داده و شرکت ها .

طراحی شده برای استقرار آسان )گسترش( ، گسترش و مدیریت همه ی  Ncomputing M300زیروکالینت 

 سخت افزار ها ، نرم افزار ها ، پروتکل های محاسباتی ساخته شده برای کار با یکدیگر ، عملیات یکپارچه .

برنامه های کاربردی به طور همزمان و مستقل در هر دسکتاپ مجازی اجرا می شوند و کاربران حتی نمی دانند 

 که آنها یک رایانه به اشتراک گذاشته اند.

 نه را کاهش داد.هزی %75می توان تا  M300با 
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