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 Centerm D610تین کالینت 

 معرفی اجمالی 

می باشررک ک  رکرت باویی سر درسازا اطالعات از سرررم موالرردوت سو هارر   ام  Centerm D610تین کالینت 

 سارس.

 گیگاهرتز می باشک. 2.41با فرکانس  Intel Celeron J1800 Dual Coreدرسازشگر این تین کالینت مکل 

 کارکرس فن، بکون تین کالینتالعاسه این با کارکرسم روان و خنك است ک  سر ن یج  اس وکام و سوام کارم فدق

 .است شکه مدجب را آن هف   روز7 سر ساع  24

هارس درسرررررعت  Centerm D610ب  صرررردرت دیض فرا برام تینکالینت  Centermرکت شرررر  SSD 32یك 

 سر نظر گرف   است . DDR3گیگ رم  4گیگابای ی 

می تدان  این تینکالینترابل انعطاف بدسن و تغییر سر کانفیگ  Centerm D610تینکالینت از مهم ترین مزایام 

 .اشاره کرس 

 گیگابایت رابل ارتقا می باشک. 128گیگ و هارس آن تا  8رم این تینکالینت تا 

 می باشک و ماکایم رزولدشن رابل دش یبانی آن تا  Intelدرسازنکه گرافیکی این تینکالینت نیز ساخت شرکت 

 می باشک.  1200 × 1920

ست اما   Centermشرکت  الب کرسه ا ا م عامل لیندکس را بر روم این موالدل ن سی صدرت دیض فرا  ب  

هام  مل  عا یاز خدس سرررریارررر م  ب  ن با تدج   نک  این را بر روم  Windows Embedded 7, 8کاربران می تدان

 تینکالینت نالب نماینک.

و شبک  بی سیم  1000تدانک دش یبانی وسیعی از ارتباطات شبک  ماننک سیمیمی Centerm D610تینکالینت 

 ب  صدرت ان خابی ساش   باشک.

سارام دای  م اس قرار بر روم میز می باشک ک  هم ب  صدرت افقی و هم ب  صدرت  Centerm D610تینکالینت 

 عمدسم رابل اس فاسه می باشک.
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 Centerm D610تین کالینت شخالات فنی م

Thin Client Centerm D610 

 

 مشخالات فیزیکی

 دالس یك فشرسه جنس

 مشکی رنگ

 کیلدگرم 1.2 وزن

 سان ی م ر  21.5 × 4.8 × 20.6 ابعاس
 

 

 

 

سیا م عامل و 

 دروتکل اتالال

   Linux سیا م عامل دیض فرا

سیا م عامل رابل دش یبانی 

 تینکالینت

 WES7, WES8, Linux 

 رابل دش یبانیسیا م عامل 

 کیس مرکزم

 Win XP,7,8,10 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA دروتکل اتالال

 Citrix HDX 

 Microsoft Remote FX (RFX) 

 VMware Horizon View through 
PCOIP 

 VMware Horizon View through 
RDP 

 

 

 درسازنکه

  Intel سازنکه

 Intel Celeron J1800 Dual Core 2.41GHz مکل

 Dual-Core سرم

 2.41GHz فرکانس
 

 

 RAMحافظ  

 GB 4,8 حافظ  رم رابل دش یبانی

 DDR3 ندع حافظ  رم

 اسالت 1 تعکاس اسالت
 

 

 حافظ  ساخلی
 SSD ندع حافظ  ساخلی 

 SSD حافظ  ساخلی رابل دش یبانی
HDD 

 عکس 1 تعکاس ماژول حافظ  
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هر  حررافظرر  رررابررل دشرررر یبررانی

 ماژول

8,16,32,64,128 GB 

 

 

 درسازنکه گرافیکی
 Intel HD Series Chipset / 32Bit سازنکه

 HD کیفیت تالدیر

 1200 × 1920 رزولدشن

 گیگ  32 عمق رنگ
 

 )جلد سس گاه ( USB 3.0عکس ددرت  1 ددرت

 ) یك عکس جلد ، چهار عکس دشت ( USB 2.0عکس ددرت  5

 PS/2عکس ددرت  2

 عکس ددرت سریال 1

 DVI-Iعکس ددرت  1

 Parallelعکس ددرت  1

 عکس ددرت شبک  1

 کروفنمی

 اسپیکر
 

 Base-T Fast Ethernet 10/100/1000 شبک  سیمی شبک 

 ان خابی شبک  بی سیم
 نکارس فیبر ندرم 

 نکارس بلدتدث
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 Centerm D610تین کالینت مزایا و معایب 

 مزایا

 مجهز ب  درسازنکه ردم .1

 فدل ددرت .2

 باوکیفیت تالدیر  .3

 رم و هارس رابل تغییر .4

 اسارم ردر سرعت جهت امد .5

 رابل تغییر سر کانفیگ .6

 

 عایب م

 مناسب امدر گرافیکی سنگین نمی باشک. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeroclients.ir/


 رائیکا اطالعات آوران فن شرکت

 @shopzeroclientsکانال تلگرام :            www.zeroclients.irسایت :         09388220529همراه :      02188198974تلفن : 

 

 Centerm D610معرفی ددرت هام 
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