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 HP T430تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 می باشد.  HPیکی از جدیدترین و قدرتمندترین تینکالینت های تولید شده شرکت  HP T430تینکالینت  

با   Celeron N4000 مدل Intelک ، سبک و زیبا مجهز به پردازنده دو هسته ای ساخت این تینکالینت کوچ

 می باشد.  4MBو حافظه نهان  2.6GHzفرکانس 

 اشاره کرد.  DDR4می توان به پشتیبانی از آخرین نوع حافظه رم یعنی  HP T430تینکالینت از مهمترین مزایای 

 این با کار لذت همزمان صورت به مانیتور 3 از پشتیبانی با طراحی کارهای در سهولت نیز و   4Kتصویر کیفیت 

 . است کرده برابر چندین را تین کالینت

 

 می باشد.  M.2 پرسرعت حافظه از پشتیبانی قابلیت HP T630 تینکالینت های ویژگی دیگر از

 می بلوتوث وسیم   بی شبکه و 1000 سرعت با سیمی شبکه از پشتیبانی قابلیت دارای HP T430 تینکالینت

 .باشد

 براکت تهیه با همچنین و باشد می افقی یا عمودی صورت به میز روی بر استقرار پایه دارای تینکالینت این

 .کنید متصل مانیتور پشت به را آن توانید می(  مانیتور پشت به اتصال پایه)

 جهت حرارتی مدیریت تکنولوژی و داخلی اسپیکرهای به بودن مجهز  HP T430 تینکالینت های ویژگی دیگر از

 .باشد می سیستم دمای کنترل

-Citrix ICA-Citrix HDX-Microsoft RDP-Remote FX اتصال های پروتکل انواع از  HP T430 تینکالینت

PCOIP کند می پشتیبانی سرور به اتصال جهت. 

 .باشد می وات 45 حدود در و پایین بسیار تینکالینت این برق مصرف
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 HP T430مشخصات فنی تینکالینت 

Thin client HP T430 

 

 فیزیکیمشخصات 

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 Kg 0.41 وزن

 سانتی متر 3.2 × 13.5 × 13.5 ابعاد
 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Windows 10 IoT Enterprise for Thin قابل پشتیبانیسیستم عامل 
Clients 64 

 Windows Embedded 8 Standard 64 

 Windows Embedded Standard 7E 
32 

 Windows Embedded Standard 7P 
64 

 HP ThinPro 32 

 Tecnologia HP Smart Zero 32 

 Win xp,7,8,10 
  سیستم عامل قابل پشتیبانی

 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 

 VMware Horizon View through 
PCOIP 

 VMware Horizon Blast 
 

 

 پردازنده

 Intel سازنده

 Celeron N4000 مدل

 Dual Core سری

 GHz 2.6-1.1 فرکانس

 MB 4 حافظه نهان

 

 GB 2,4 حافظه رم قابل پشتیبانی
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 RAMحافظه 

 DDR4 حافظه رمنوع 

 اسالت 1 تعداد اسالت

 

 

 حافظه داخلی
 M.2 SSD نوع حافظه داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه 

هر  حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

16,32 GB 

 

 

 پردازنده گرافیکی

 Intel UHD Graphics 600 پردازنده گرافیکی

 4K کیفیت تصویر

 2160 × 3840 رزولوشن

 عدد 3 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 
 

 Display Portیک عدد   پورت

  یک عددHDMI 

  دو عددUSB 3.1 

  یک عددUSB-C 

  یک عددUSB-A 

 شبکه 

 هدست 
 

 Network interface 10/100/1000 Gigabit شبکه سیمی شبکه

 انتخابی شبکه بی سیم
 انتخابی فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 HP T430مزایا و معایب تینکالینت 

 مزایا

 DDR4آخرین نوع حافظه رم ، بانی از پشتی .1

 HDMIو  Display Portمجهز به پورت  .2

 مانیتور به صورت همزمان  3پشتیبانی از  .3

 USB 3 Gen 1مجهز به پورت  .4

 USB Type Cمجهز به پورت  .5

 USB type Aمجهز به  .6

 پشتیبانی از شبکه بی سیم و بلوتوث .7

 معایب 

 ندارد .1

 

 HP T430قابلیت های ویژه تینکالینت 

 ENERGY STAR® – EPEAT® Gold بهینه مصرف و کیفیت تاییدیه دارای.1

 ریموت حالت در بعدی سه گرافیک اجرای جهت HP Remote Graphic Receiver پروتکل از استفاده امکان.2

 سرور به

 یکسان تنظیمات با کالینت تین صدها ساخت جهت HP-Thin State افزار ازنرم استفاده امکان.3

 و باند پهنای سازی بهینه طریق از HP Velocity افزار نرم از استفاده کمک به صدا و تصویر کیفیت افزایش.4

 شبکه کندی رفع

 HP-Easy Tool افزار نرم کمک به ها کالینت زیرو و ها کالینت تین ساده و مرحله به مرحله پیکربندی.5

 VPN – IP Sec – TTLS – PEAP – TLS: امنیتی های پروتکل انواع از پشتیبانی.6
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 HP T430تینکالینت پورت های معرفی 

 دکمه خاموش و روشن .1

 راغ نشانگرچ .2
1. Display Port 
2. HDMI 
3. USB 3.1 

 پورت شبکه .4

 آداپتور .5

 ورودی کابل ضد سرقت .6

 USB-Cپورت  .1

 USB-Aپورت  .2

 هدست .3
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