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 Ncomputing N400 تین کالینت

 معرفی اجمالی محصول 

 
 

   

 می باشد. Ncomputingشرکت   Nیکی از محصوالت سری  Ncomputing N400تین کالینت 

 می باشد. Ncomputing N500مدل پایین تر تین کالینت  Ncomputing N400تین کالینت 

طراحی شده  Citrixمبتنی بر تکنولوژی  Ncomputing N500نیز همانند مدل  Ncomputing N400ن کالینت تی

 است .

 ند است.مبهر HDXو   ICA تکل های اختصاصی این کمپانی یعنیو از پرو

روز هفته را  7ساعته در  24د و کارکرد فاقد فن و قطعات متحرک می باش Ncomputing N400تین کالینت 

 کاربران مهیا می سازد.برای 

 است.وات  5مصرف برق این تین کالینت بسیار پایین و در حدود 

 می باشد. ARM Cortex-A9مدل  ARMهسته ای ساخت  2ی پردازشگر دارا Ncomputing N400تین کالینت 

و ماکسیمم  HDتنها از یک مانیتور با کیفیت تصویر  ،قابلیت پشتیبانی  Ncomputing N400 تتین کالین

 .را می باشدرا دا 1080 × 1920رزولوشن 

 است. Ncomputing N400  ،100تینکالینت در سرعت شبکه قابل پشتیبانی 
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 Ncomputing N400مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client Ncomputing N400 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.86 وزن

 سانتی متر 5.08 × 20.32 × 22.86 ابعاد
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 Linux سیستم عامل 

  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 
 

 

 پردازنده

 ARM سازنده

 ARM Cortex-A9 مدل

 Dual-Core سری

 

 MB 256 حافظه رم  RAMحافظه 

 

 

 گرافیک
 HD 720p کیفیت تصویر

 1080 × 1920 رزولوشن

 

 USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

  پورتDVI-I 

 پورت شبکه 

  هدفون 

 میکروفن 
 

 10/100BASE-T شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 Ncomputing N400یت های ویژه تین کالینت قابل

 VESAبا  یمصرف انرژ تیریمد .1

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

 وب یپخش کننده و مرورگرها ینرم افزار ها یبر رو

 Bellcore Issue 6 TR-332, Caseاستاندارد )  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 N400مزایا و معایب تین کالینت 

 مزایا

 مقرون به صرفه .1

 کم مصرف، ایمن، مدیریت آسان .2

 ( Linux – Windows)پشتیبانی از تمامی سیستم عامل های کیس مرکزی .3

 معایب

 100سرعت شبکه  .1
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 Ncomputing N400عرفی پورت های م

 دکمه روشن / خاموش .1

 USB 2.0پورت های  .2

 هدفون .3

 میکروفن .4

 USB 2.0پورت های  .1

 پورت شبکه .2

 DVI-Iپورت  .3

 DCورودی برق  .4

 ورودی کابل ضد سرقت .5
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