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 Centerm C10زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 ظاهری زیبا می باشد. به لطف طراحی خاص دارای دارای ابعادی کوچک و Centerm C10زیروکالینت 

 با عملکردی کامل می باشد.مقرون به صرفه  قیمت Centerm C10از مهم ترین مزایای زیروکالینت 

 گیگابایت می باشد. 4با حافظه داخلی  DDR3گیگ رم   1این زیروکالینت مجهز به پردازنده دو هسته ای و 

به ستترور  RDP و Citrix ICA , Citrix HDX , VMWareبا استتتفاده از پروتکل های  Centerm C10زیروکالینت 

 متصل شده و از منابع آن استفاده می نماید.

و قابلیت اتصتتال به چندین ستترور و ستتوئیب شتتدن بین آن ها  ی توان به از دیگر ویژگی های این زیروکالینت م

 اشاره کرد. CCCM کنترل از راه دور با استفاده از نرم افزار

 Extended Yada Cloneدارد اما با استفاده از گزینه  DVI-Iتصویر یک خروجی  Centerm C10زیروکالینت 

 .فراهم می شودقابلیت پشتیبانی از مانیتور  DVI-I در همان پورت

قابلیت پشتتتیبانی و اتصتتال به تمامی لوازم جانبی از جمله چاپگر ک استتکنر و ... را  10ستتنترم ستتی زیروکالینت 

 دارد.

 یم ایکاربران مه یروز هفته را برا 7ستتاعته در  24باشتتد و کارکرد  یدستتتگاه فاقد فن و قطعات متحرم م نیا

 کند.

 ی هیبا ته نیباشتتتد و هم ن یم یو افق یبه صتتتورت عمود زیم یاستتتتقرار بر رو ی هیپا یدارا نتیروکالیز نیا

 .دیمتصل کن توریآن را به پشت مان دیتوان ی( متوریاتصال به پشت مان هیبراکت )پا

به  میس یو شبکه ب 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت HP T510 نتیکال رویز یها یژگیاز و گرید یکی

 .باشدیم  صورت انتخابی
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 Centerm C10زیروکالینت مشخصات فنی 

Zero Client Centerm C10 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 سانتی متر 13 × 3.7 × 15.64 ابعاد
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 Centerm Operating System (Linux) فرضسیستم عامل پیش 

  Win 7,8,10 کیس مرکزیسیستم عامل 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 VMware view 

 Microsoft RDP 
 

 

 پردازنده

  ARM سازنده

 Cortex A9 مدل

 Dual-Core سری

 1.5GHz فرکانس

 

 

 RAMحافظه 

 GB 1 پیش فرضحافظه رم 

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 

 حافظه داخلی
 eMMC نوع حافظه داخلی 

 GB 4 مقدار حافظه داخلی

 

 

 گرافیک
 HD کیفیت تصویر

 1200 × 1920 رزولوشن

 مانیتور 2 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 Y قابل پشتیبانی با استفاده از کابل

 

 چهار عدد پشت ( ,)یک عدد جلو   USB 2.0  عدد 5 پورت

 DVI-Iعدد پورت  1
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 عدد پورت شبکه 1

 میکروفن

 اسپیکر
 

 

 شبکه

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

 Optional built-in USB 802.11 b/g/n شبکه بی سیم
wireless 

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 

 Centerm C10مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 های کیس مرکزیسیستم عامل  انواعپشتیبانی از  .1

 1000پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت  .2

 پشتیبانی از شبکه بی سیم به صورت انتخابی .3

 معایب

 ندارد .1
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 Centerm C10معرفی پورت های زیروکالینت 
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