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 Centerm C92تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

شرکت  Centerm C92تینکالینت  ساخت  سته ای  شد که قدرت باالیی در  intelمجهز به پردازنده چهار ه می با

 پردازش اطالعات و محاسبات دارد.

 قرار داده است . DDR3Lگیگ از نوع  2به صورت پیش فرض بر روی این تینکالینت رم  Centermشرکت 

 گیگ را دارا می باشد. 8تا ظرفیت  DDR3Lاین تین کالینت قابلیت پشتیبانی از رم 

 می باشد. Msata SSDگیگابایت از نوع  128گیگ و قابل ارتقا تا  8حافظه داخلی این تینکالینت 

لینوکس می باشیید  اما کاربران می ،  Centerm C92تینکالینت نصییش شییده بر روی  سیییسییتم عامل پیش فرض

 را بر روی آن نصش نمایند.  Wes7, Wes8, Xpe, CE7, Linuxتوانند بنا به نیاز خود ویندوز 

 Citrix ICA,Citrix HDX, VMware Horizon View throughاز پروتکل های اتصال  Centerm C92تین کالینت 

PCOIP, VMware Horizon View through RDP, Microsoft RDP, Microsoft Remote FX (RFX)  جهت اتصال

 به سرور استفاده می نماید.

می  4Kپشیییتیبانی از دو مانیتور به صیییورت همزمان با کیفیت تصیییویر  Centerm C92یکی از مهم ترین مزایای 

 باشد .

و قابلیت پشییتیبانی از   1000از شییبکه سیییمی با سییرعت  پشییتیبانی Centerm C92از دیگر مزایای تینکالینت 

 شبکه بی سیم را دارد .
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 Centerm C92 تینکالینت مشخصات فنی

Thin Client Centerm C92 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.52 وزن

 سانتی متر 16.7 × 3.15 × 13.1 ابعاد
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 COSTA سیستم عامل پیش فرض

  Wes7, Wes8, Xpe, CE7, Linux سیستم عامل قابل پشتیبانی

  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 VMware Horizon View through 
PCOIP 

 VMware Horizon View through 
RDP 

 Microsoft RDP 

 Microsoft Remote FX (RFX) 
 

 

 پردازنده

  Intel سازنده

 SoC Baytrail-D J1900 مدل

 Quad-Core سری

 2.0GHz فرکانس

 

 

 RAMحافظه 

 GB 2 پیش فرضحافظه رم 

 GB 2,4,8 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3L نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت
 

 

 حافظه داخلی
 mSATA SSD نوع حافظه داخلی 

 عدد  1 تعداد ماژول حافظه 

هر  قییابییل پشییییتیبییانیحییافظییه 

 ماژول

8,16,32,64,128 GB 

 

 Intel سازنده 
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 4k کیفیت تصویر پردازنده گرافیکی

 

 )جلو دستگاه( USB 3.0عدد پورت   1 پورت

 5  عدد پورتUSB 2.0  

 1  عددDisplay Port 

 1  عددDVI-I 

 1 عدد پورت شبکه 

 میکروفن 

 اسپیکر 
 

 Gigabit Chipset: Broadcom 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه
Net Link™ Gigabit Ethernet 

 Optional Atheros 802.11a/b/g/n with WIFI شبکه بی سیم
adapter (Dual Band) 

 ندرد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 Centerm C92مزایا و معایش تینکالینت 

 

 مزایا

 پردازنده قدرتمند چهار هسته ای .1

 قابلیت تغییر در رم و هارد .2

 مانیتور به صورت همزمان 2پشتیبانی از  .3

 4Kکیفیت تصویر  .4

 معایش

 ندارد .1
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 Centerm C92 تینکالینت  معرفی پورت های
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