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 HP T410زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول 

 .روانه بازار کرد All In One و یخود را به دو صورت معمول T410 نتیروکالیز HP یکمپان

به پردازنده  HP T410 نتیروکالیز ستتتتری   TMS320DM8148 مدل ARM ستتتتاخت یهستتتت ه ا تکمجهز 

CortexTM-A8   باشد یم. 

سا HP T410 نتیروکالیز تیمحبوب نیش ریب سبت به  سب در مقابل کارایی نتیروکالیز رین  کامل ها قیمت منا

 آن است.

 ,Citrix ICA  ,Citrix HDX, Microsoft RDP, RemoteFX (RFX) یاز انواع پروتکتتل هتتا T410 نتتتیروکالیز

VMware Horizon View through RDP  دکن یم یبانیپش. 

می باشد که از قابلیت های آن پش یبانی  VGAو  Display portخروجی تصویر دارای دو  HP T410زیروکالینت 

 می باشد. HDکیفیت تصویر از دو مانی ور به صورت همزمان با 

 می باشد. 1000از دیگر ویژگی های این زیروکالینت پش یبانی از شبکه سیمی با سرعت 

روز  7ساع ه در  24باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  یدس گاه فاقد فن و قطعات م حرک م نیا

 کند. یکاربران فراهم م یهف ه برا

سب کارها HP T410زیروکالینت  س فاده از نرم افزارها یادار یکامال منا س یسیآف یو ا  یم یادار ونیو اتوما

  ندارد.را  یکیگرف یاز نرم افزارها یبانیپش  تیباشد اما قابل

مصتتر  از دو  تیفیک هیدییتا یباشتتد و دارا یوات م 24و در حدود  نییپا اریبستت نتیروکالیز نیبرق ا مصتتر 

 باشد. یم EPEAT® Gold registered  و Energy Starشرکت مع بر
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 HP T410زیروکالینت مشخصات فنی 

Zero Client HP T410 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالس یک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.638 وزن

 سان ی م ر 3.2x  18.5x  14.8  ابعاد
 

 
 
 

سیس م عامل و 

 پروتکل اتصال

 HP Smart Zero Technology سیس م عامل پیش فرض

  سیس م عامل قابل پش یبانی

 کیس مرکزی

 Win XP,7,8,10 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Citrix HDX 

 Microsoft RDP 

 Microsoft Remote FX (RFX) 

 VMware Horizon View through 
RDP 

 

 

 پردازنده

 ARM سازنده

 TMS320DM8148 مدل

 CortexTM-A8 سری

 GHz 1 فرکانس

 KB 256 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه 

 GB 1 حافظه رم قابل پش یبانی

 DDR3 نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت

 MT/s 400 نرخ ان قال داده

 

 

 حافظه داخلی
 Flash نوع حافظه داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه 

هر  حتتافظتته قتتابتتل پشتتتت یبتتانی

 ماژول

4 GB 
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 پردازنده گرافیکی
 HD کیفیت تصویر

 برای یک یا دو مانی ور 1200 × 1920 رزولوشن

 

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

  یک عددDisplay Port 

  یک عدد پورتVGA 

 یک عدد پورت شبکه 

 میکروفن 

 هدفون 
 

 Gigabit Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه
Wake on LAN (WOL) 
TCP/IP with DNS and DHCP 
UDP 

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 HP T410قابلیت های ویژه زیروکالینت 

محصول تست شده و  نیمعادل قابل اجراا یمنیا یو تمام اس انداردها IEC EN 60950 نامهیگواه یدارا.1

 قابل اجرا است GS کیمطابق با تمام ارگونوم

2. (FCC Class B; CISPR 22 (EN 55022) Class B; CISPR 24 (EN55024 

 ENERGY STAR® – EPEAT® Gold نهیو مصر  به تیفیک هیدییتا یدارا .3

 

 

 HP T410مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 روز هف ه 7ساع ه در  24بدون فن ، بدون صدا و کارکرد  .1

 از انواع پروتکل ها یبانیپش  .2

 به صورت همزمان  وریاز دو مان یبانیپش  .3

 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپش  .4

 معایب

 ( ی)رم و حافظه داخل کیدر کانف رییعدم تغ .1
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 HP T410زیروکالینت پورت های   معرفی

 
 دکمه خاموش / روشن .1

 هدفون .2

 میکروفن .3

 USB 2.0پورت  .4

1. Display Port 

 VGAپورت  .2

 USB 2.0پورت  .3

 پورت شبکه .4

 آداپ ور .5

 ورودی کابل ضد سرقت .6
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