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 Dell Wyse C90LEزیروکالینت / تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 می باشد . Dell یکی از محصوالت شرکت Dell Wyse C90LEزیروکالینت 

هم به صورت زیروکالینت و هم به صورت تین کالینت مورد استفاده قرار می  Dell Wyse C90LEزیروکالینت  

 گیرد .

 ,Citrix ICA , Citrix HDX , Microsoft RDPبا استفاده از پروتکل های  Dell Wyse C90LEزیروکالینت 

Remote FX , Xen Desktop , PCOIP , Horizon View  به سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده

 می نماید .

کیس مرکزی  می باشد و از تمامی سیستم عامل های Windows 7در حالت تین کالینت سیستم عامل آن 

 پشتیبانی می کند.

روز هفته برای کاربران مهیا  7ساعته را در  24این زیرو کالینت فاقد فن و قطعات متحرک می باشد و کارکرد 

 می سازد.

 آن می باشد . HDکیفیت تصویر گرافیک باال و  Dell Wyse C90LEزیروکالینت یکی مهم ترین مزایای 

 می باشد.  1000ت قابلیت پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت از دیگر ویژگی های این زیروکالین

 قابلیت پشتیبانی از شبکه بی سیم را نیز دارد . Dell Wyse C90LEزیروکالینت 
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 Dell Wyse C90LEمشخصات فنی 

Dell Wyse C90LE 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.45 وزن

 سانتی متر 12.1 × 3.4 × 17.7 ابعاد
 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 Windows 7 سیستم عامل 

 سیستم عامل قابل پشتیبانی

 کیس مرکزی

 Windows XP,7,8,10 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Win Vista 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 Xen Desktop 

 RemoteFX -RFX 

 PCoIP 

 Horizon View 
 

 

 پردازنده

 VIA سازنده

 VIA VX855 مدل

 گیگاهرتز 1 فرکانس
 

 

 RAMحافظه 

 GB 2 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR2 نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت
 

 

 حافظه داخلی
 SSD نوع حافظه داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه 

هر  حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

2 GB 

 

 VIA سازنده 

 VIA Chrome9 HCM مدل پردازنده گرافیکی 
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 HD کیفیت تصویر پردازنده گرافیکی

 1200 × 1920 رزولوشن

 

 ) دو عدد جلو ، دو عدد پشت ( USB 2.0عدد پورت   2 پورت

 1  عددDVI-I 

 1 عدد پورت شبکه 

  میکروفن 

 اسپیکر 

 

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

  Optional Atheros 802.11a/b/g/n with WIFI شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 Dell Wyse C90LEقابلیت های ویژه 

 پرینتر و اسکنر به اتصال قابلیت .1

 

 Dell Wyse C90LEمزایا و معایب 

 مزایا

 ساعته 24 دوام و کارکرد - فن بدون - العاده فوق پایداری .1

 !(وات7)پایین بسیار مصرف .2

 مناسب بسیار ابعاد .3

 (کالینت زیرو)سرور به متصل هم و( کالینت تین)مستقل صورت به هم استفاده امکان .4

 سرورها و ویندوزها تمامی به اتصال .5

 معایب

 (کالینت تین)مستقل حالت در پایین پردازشی توان .1

 هارد و رم میزان تغییر امکان عدم .2
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 Dell Wyse C90LEمعرفی پورت های 

 دکمه خاموش / روشن .1
 USB 2.0دو عدد پورت  .2
 خروجی صدا .3
 ورودی صدا .4

 ورودی کابل ضد سرقت .1

 b/g/n 802.11آنتن وای فای  .2

 DCولت  12ورودی برق  .3

4. PS/2 برای کیبورد 

5. PS/2 برای ماوس 

6. DVI-I 

 پورت شبکه .7

 USB 2.0دو عدد پورت  .8
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