
 

 

 HP T610 Plusتینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

می باشددددد ار باینتریا ت ان  ر  وی  وی   ا   HP T610مدل باالتر تینکالینت  HP T610 Plusتینکالینت 

 نینو  ن خرنجی ر  می باشد.

ساخت  HP T610 Plusتینکالینت  می  GHz 1.65با فراانس  G-T56Nمدل  AMDوایا   رواننده ون  ستر ا  

 باشد.

 قابلیت تغییر وی یم ن حافظر واخلی ر  می باشد. HP T610 Plusان مهم تریا مزایا  تینکالینت 

 یا  شتیبانی می اند. DDR3گیگ ان نوع  8تا  2ایا تینکالینت ان حافظر یم 

ینن  7ساعتر وی  24باشد ن اایارو ینا  ن بدن  نق ر یا بر صوی   یوستگاه فاقد فا ن قطعا  متحرک م ایا

 اند. یم ایاایبرا  مه    تر برا

شتیبانی ان حافظر  رسرعت  Plus  HP T610ان ویگر نیژگی  ا  تینکالینت گیگ می  256تا  M.2 SSDقابلیت  

 باشد.

 یمFull HD ریتصو تی یبر صوی   مزما  با ا توییمان 2ان  یبانی شت تیقابل  وایا HP T610 Plus نتینکالیت

 .باشد ی، اسکنر ، بایاد خوا  ن ... م نتریان جملر  ر یجانب لینسا   ریباشد ن قابل اتصال بر ال

با  میس ین شبکر ب  1000با سرعت  یمیان شبکر س یبانی،  شت HP T610 نتینکالیت   ا یژگیان ن گریو یکی

 .باشد یم   300سرعت 

براات )  ریبا ته ایباشد ن  مچن یم یافق ای  بر صوی  عموو زیم  استقرای بر ین   ری ا  وایا نتینکالیت ایا

 .دیمتصل ان توییر  یا بر  شت مان دیتوان ی( متوییاتصال بر  شت مان ری ا

   ا و ین اتوماس یسیرف  ن است اوه ان نرم افزای ا  اوای  اامال مناسب اای ا HP T610 Plus نتینکالیت

 .ندایو نتینکالییا وی مدل ت یکیگراف  ان نرم افزای  ا یبانی شت تیباشد اما قابل یم  اوای

  نرین مصرف به تی یا ریدییتا  باشد ن وایا ینا  م  65ن وی حدنو  ایی ا اییبس نتینکالیت ایبرق ا مصرف

ENERGY STAR® – EPEAT® Gold این  مچن Low HALOGEN باشد. یم 

 

 

 



 

 

 HP T610 Plusمشخصا  فنی تینکالینت 

Thin Client HP T610 Plus 

 

 مشخصا  فیزیکی

  الستیک فشروه جنس

 نقره ا  ینگ

 ایلوگرم 2.04 نن 

 سانتی متر 25.1 × 6.5 × 22 ابعاو
 

 
 
 

سیستم عامل ن 

  رنتکل اتصال

  Windows Embedded Standard 7E تینکالینتسیستم عامل 

 Windows Embedded Standard 7P 

 Windows Embedded Standard 2009 

 HP ThinPro 

 HP Smart Zero Technologies 

  Win XP,7,8,10 سیستم عامل قابل  شتیبانی

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA  رنتکل اتصال

 Citrix HDX 

 HP Remote Graphics 
Software(RGS) 

 Microsoft RDP 

 Microsoft RemoteFX (RFX) 

 VMware View through RDP 

 VMware View through PCoIP 
 

 

  رواننده

  AMD ساننده

  G-T56N مدل

 Dual-Core سر 

 GHz 1.65 فراانس

 

 

 RAMحافظر 

 GB 2,4,8 حافظر یم قابل  شتیبانی

 DDR3 نوع حافظر یم

 عدو 1 اسال  تعداو

 MHz 1600 فراانس حافظر یم

 

 M.2 SSD نوع حافظر واخلی  



 

 

 عدو 1 تعداو ماژنل حافظر  حافظر واخلی

 ر  حددافظددر قددابددل  شددددتیبددانی

 ماژنل

8,16,32,64,128,256 GB 

 

 

  رواننده گرافیکی
 AMD ساننده

 Radeon HD 6320 Graphics مدل  رواننده گرافیکی 

 Full HD ای یت تصویر

 1600 × 2560 یننلوشا

 

 ) ون عدو جلو ، ون عدو  شت ( USB 2.0چهای عدو  وی     وی 

   ون عدو  ویUSB 3.0  

   وی DVI 

 ون عدو  وی  سریال 

   وی Parallel 

  یک عدوDisplay Port 

 وی  شبکر  

  ون عدوPS/2 
 

 Gigabit 10/100/1000 شبکر سیمی شبکر

 Optional Broadcom 802.11 a/b/g/n شبکر بی سیم
with dual internal antennas. 

 ندایو فیبر نوی  

 ندایو بلوتوث

 

 

 

 

 

 



 

 

 HP T610 Plusقابلیت  ا  نیژه تینکالینت 

 ENERGY STAR® – EPEAT® Gold بهینر مصرف ن ای یت تاییدیر وایا  .1

 ن حجم امتریا با (Windows 10 IoT Enterprise on HP Thin) 10فشروه بسیای نیندنن بر مجهز .2

 افزنو  قابل  ا  قابلیت

 گرفتا ن بو  فلش ساخت ،HP سایت ان 8نیندنن ایمیج وانلوو جهت Thin Update ابزای بر مجهز .3

 ر  بر افزنو  قابل  ا  ماژنل

 حالت وی بعد  سر گرافیک اجرا  جهت HP Remote Graphic Receiver  رنتکل ان است اوه امکا  .4

 سرنی بر ییمو 

 یکسا  تنظیما  با االینت تیا صد ا ساخت جهت HP-Thin State افزای اننرم است اوه امکا  .5

  هنا  سان  بهینر طریق ان HP Velocity افزای نرم ان است اوه امک بر صدا ن تصویر ای یت افزایش .6

 شبکر اند  یفع ن باند

  HP-Easy Tool افزای نرم امک بر  ا االینت نیرن ن  ا االینت تیا ساوه ن مرحلر بر مرحلر  یکربند  .7

 VPN – IP Sec – TTLS – PEAP – TLS: امنیتی  ا   رنتکل انواع ان  شتیبانی .8

 

 HP T610 Plusمزایا ن معایب 

 مزایا 

  سرعت باال جهت اموی اوای  وایا .1

 Full HD ریتصو تی یا .2

  یجانب لینسا ریاتصال بر ال تیقابل .3

 ریییم ن  ایو قابل تغ .4

 ام مصرف ن ام جا اییبس .5

 خطا یاایارو مطمئا ن ب .6

 معایب

 ایسنگ یکیجهت اموی گراف اییقدی   روانش  ا .1

 

 

 



 

 

 HP T610 plusمعرفی  وی   ا  تینکالینت 

 وامر ینشا/ خاموش .1

 میکرنفا .2

  دفو  .3

4. USB 2.0 
5. USB 2.0 

1. DVI-I 

  وی  سریال .2

3. Parallel 
4. Display Port 

  وی  شبکر .5

6. USB 2.0 
7. USB 3.0 

 سریال وی   .8

9. PS/2 Keyboard 
10. PS/2 Mouse 
 روا توی .11

 

 


