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 Ncomputing N500تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

  

 

 می باشد. Ncomputingشرکت  Nیکی دیگر از محصوالت سری  Ncomputing N500تینکالینت 

می باشد که سخت افزار قوی تری  Ncomputing N400مدل باالتر تینکالینت  Ncomputing N500تینکالینت 

 نسبت به این مدل دارد.

 می باشد . Citrixمبتنی بر تکنولوژی  Ncomputing N500تینکالینت 

 بهرمند است . HDXو  ICAاین تینکالینت از پروتکل های اختصاصی این کمپانی یعنی 

و  Windows یها شنیکیکاربر در اپل یرا برا High Definition Performance طیتجربه مح HDX یتکنولوژ

Windows Desktop  باند ممکن یپهنا نیتر نیکند با پائ یفراهم م. 

 یها ینسبت به تکنولوژ یمثال زدن تیفیو ک یداریپا Citrix طیو استفاده از مح یتکنولوژ نیا یساز ادهیپ

 دستگاه ها وجود دارد. نیتوسط ا یکیگراف نیسنگ یامکان کار با نرم افزارها یمشابه دارد و حت
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 Ncomputing N500مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client Ncomputing N500 

 

 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 پیش فرض

  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 

 

 پردازنده

 ARM سازنده

 ARM Cortex-A9 مدل

 Dual-Core سری

 

 GB 1 حافظه رم  RAMحافظه 

 

 

 گرافیک
 Full HD کیفیت تصویر

 1080 × 1920 رزولوشن

 

 USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

  یک عدد پورتDVI-I 

 پورت شبکه 

 آنتن وای فای 

 هدفون 

 میکروفن 
 

 10/100/1000BASE-T شبکه سیمی شبکه

-802.11b/g/n *802.1x (PEAP, EAP شبکه بی سیم
TLS, EAP-TTLS) * 
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WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 
WEP, Open * 

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 

 

 

 Ncomputing N500مزایا و معایب تینکالینت 

 مزایا

 Full HDکیفیت تصویر  .1

 1000پشتیبانی از سرعت شبکه  .2

 پشتیبانی از شبکه بی سیم .3

 

 معایب

 citrixپشتیبانی تنها از پروتکل  .1
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 Ncomputing N500معرفی پورت های تینکالینت 

 دکمه خاموش/روشن .1

 USB 2.0پورت  .2

 هدفون .3

 میکروفن .4

 آنتن وای فای .5

 USB 2.0پورت  .6

 پورت شبکه .7

 DVI-Iپورت  .8

9. Power 

 ورودی کابل ضد سرقت .10
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