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 PAT T540 نتیروکالیز

 محصول یاجمال یمعرف

 .باشد یکوچک ، سبک و کارآمد م زیروکالینت کی PAT T540 نتیروکالیز

حافظه کش و  2MBبا  Intel ساخت Atom x5-Z8350 مدل یپردازنده چهار هسته ا یدارا یروکالینتز نیا

 .باشد یم GHz 1.83فرکانس 

 Citrix ICA,Citrix HDX,Microsoft RDP,Xen یبا استفاده از پروتکل ها PAT T540 نتیروکالیز

Desktop,RemoteFX,VMware Horizon View through PCOIP  به سرور متصل شده و از منابع آن استفاده

 .دینما یم

 ای یمرکز وتریاتصال به کامپ یپروتکل ها است که با استفاده از نیا نتینکالیبه ت نتیروکالیز یایاز مزا یکی

 لیبه دل نیدارد و همچن یسرعت باالتر جهیکند و در نت یسرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده م

 .رود یم نیشدن آن کامال ازب یروسیعامل امکان و ستمینداشتن س

 .باشد یم DDR3L از نوع PAT T540   ،2GB نتیروکالیفرض ز شیپ رم

 2از  یبانیپشت تیاست که قابل VGA به همراه پورت HDMI وجود پورت نتیروکالیز نیا یایاز مزا یکی

 .کند یفراهم م FullHD ریتصو تیفیبه صورت همزمان را با ک توریمان

 یروز هفته را برا 7ساعته در  24باشد و کار کرد  یفاقد فن و قطعات متحرک م PAT T540 نتیروکالیز

 .آورد یکاربران فراهم م

 . است  1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت T540 پت نتیروکالیز یها یژگیو گرید از

 یبانیپشت زیبلوتوث ن نیهمچن و  300با سرعت  N یسر میس یاز شبکه ب نتیروکالیز نیذکر است که ا قابل

 .کند یم

 .دارد زیخوان و فلش را نجمله پرینتر، اسکنر، بارکداز یلوازم جانب هیاز کل یبانیپشت تیقابل نتیروکالیز نیا

 . دیخود متصل کن توریآن را به پشت مان دیتوان ی( متوریاتصال به پشت مان هیبراکت )پا هیته با
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 PAT T540 زیروکالینتمشخصات فنی 

Zeroclient PAT T540 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 نقره ای رنگ

 کیلوگرم 0.6 وزن

 متر یسانت 10.5×  10.5×  2.5 ابعاد

 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  قابل پشتیبانی  سیستم عامل

 کیس مرکزی

 Win XP,7,8,10 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux , Vista 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 Xen Desktop 

 RemoteFX -RFX 

 PCoIP 
 

 

 پردازنده

 Intel سازنده

 intel Atom x5-Z8350 مدل

 Quad Core سری

 1.92GHz فرکانس

 MB 2 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه 

 GB 2 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3L نوع حافظه رم

 عدد 1 تعداد اسالت

 GHz 1600 فرکانس 

 

 

 پردازنده گرافیکی
 Intel سازنده

 Intel(R) HD Graphics Gen7 4EU 2GB مدل پردازنده گرافیکی 

 Full HD کیفیت تصویر

 عدد 2 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 

 USB 3.0عدد پورت   2 پورت
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 2  عدد پورتUSB 2.0 

 1  عددMicro SD 

 1  عددHDMI 

 1  عددVGA 

 پورت شبکه 

 میکروفن 

 اسپیکر 
 

 Wired Onboard Realtek RTL8111F شبکه سیمی شبکه
100/1000 Mbps 

 Realtek RTL8723bs 802.11 b/g/n 150Mbps شبکه بی سیم
3db 

 ندارد فیبر نوری 

 Bluetooth 4.0 Speed: 3Mb/s بلوتوث

 

 PAT T540 زیروکالینتمزایا و معایب 

 مزایا 

 یکیو گراف یادار یبرنامه ها هیکل یباال در اجرا اریسرعت بس .1

  یمیس 1000از شبکه  یبانیپشت .2

 مانیتور به صورت همزمان  2پشتیبانی از  .3

 Micro SDپورت  .4

 معایب 

 عدم تغییر در کانفیگ و عدم ارتقا  .1
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 PAT T540 زیروکالینتقابلیت های ویژه 

 لیدر قالب ساخت پروفا یگروه ماتیسرعت و سهولت در انجام تنظ .1

 ها انهیاز پا یبخش ای یتمام یرو USB یپورت ها یفعال ساز ریغ تیقابل .2

 Terminal Add-onنتیکال یبرنامه ها از رو یاجرا .3

 مود( و نه تمام دسکتاپ وسکیبرنامه )ک کیکاربران فقط به  یدسترس یمحدودساز .4

 

 PAT T540 زیروکالینت پورت های  معرفی

 
 USB 2.0عدد پورت  2 .1

 USB 3.0عدد پورت  2 .2

 میکروفن .3

 اسپیکر .4

5. MicroSD 

 

 آداپتور .1

 پورت شبکه .2

3. HDMI 
4. VGA 
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