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 10LDELL WYSE Rتینکالینت 

 محصول  یاجمال  یمعرف

 

 . باشد  یم  Dell Wyse از محصوالت شرکت نتینکال یت نیا

 GHz ۱٫۵با فرکانس   AMD Sempron  with Chipset AMD 690E مجهز به پردازنده r10L زیوا نتیکال  نیت

 . باشد یم

خود مهم  نیکند که ا یم یبانیپشت HDD و  IDE و  SATA SSD : شامل یداخل یاز انواع حافظه ها نتینکال یت نیا

 .باشد یم نتینکال یت نیا تیمز نیتر

را   DDR2 از نوع گیگ ۲ یبانیاسالت حافظه رم است و حداکثر حافظه قابل پشت کی یدارا نتیکال  نیت نیا

 .باشد ینقطه ضعف آن م یمسئله به نوع نیدارد که ا

 . است HD ریتصو تیفیبه صورت همزمان با ک تور یاز دو مان یبانیپشت نتینکالیت نیا یها تیاز مز گرید یکی

با   IDE از نوع نتیکال نیت نیو هارد ا تیمگابا ۵۱۲قرارگرفته  نتیکال  نیت نیا یکه رو یفرض شیپ رم

 .است تیگابایگ۴ تیظرف

 .نصب هستندقابل  نتیکال نیت نیا یبر رو یتیب۳۲یندوزهایو هیکل

کرده   یروان و کاربرد  یو عاد ی، آن را جهت انجام امور ادار  AMD ATI 690E از نوع نتیکال  نیت نیا کیگراف

 .است

 اشاره کرد ۱۰۰با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیتوان به پشت یدستگاه م نیا یها یژگیو گرید از 

 باشد یفاقد فن و قطعات متحرک م Dell Wyse R10L نتینکالیت

 .کند یکاربران فراهم م یروز هفته برا ۷ساعته در  ۲۴کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  و

باشد.  یوات م ۶۵و در حدود  نییپا ار یبس نتیکال  نیت نیبرق ا مصرف
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 DELL WYSE R10Lتینکالینت مشخصات فنی 

Zero Client HP T310 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی   رنگ

 گرم 1850 وزن

 متر یسانت 8.2*  22.5*  30.7 ابعاد 
 

 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

قابل پشتیبانی سیستم عامل 

 تین کالینت

• Win XP,7 

سیستم عامل قابل پشتیبانی 

 کیس مرکزی

• Win XP,7,8,10 

• Win Server  
2003,2008,2012,2016,2019 

• Linux 

 

 پروتکل اتصال

• Citrix ICA 

• Citrix HDX 

• Microsoft RDP  
 

 TERA 2140 PCoIP Zero Client Processor مدل پردازنده 

 

 

 RAMحافظه  

 512MB پیش فرضحافظه رم 

 DDR2 نوع حافظه رم

 

 

 داخلی حافظه  

 64GB SATA SSD • قابل پشتیبانیداخلی حافظه 

• 128GB SATA SSD 

• 256GB SATA SSD 

• 512GB SATA SSD 

• HDD 1TB 

• HDD 2TB 

• HDD 3TB 

• HDD 4TB 

• IDE 4GB 

• IDE 8GBDE 8G 

 SATASSD, HDD, IDE نوع حافظه رم

 عدد   1 ماژول حافظهتعداد 
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 پردازنده گرافیکی 

 AMD سازنده

 AMD ATI 690E مدل پردازنده گرافیکی

 Full HD کیفیت تصویر

 in Dual Monitor 1920*  1200 رزولوشن

 عدد 2 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 

 ) دو عدد جلو ، چهار عدد( USB 2.0عدد پورت  6 • پورت 

 ) عقب( الیعدد پورت سر 2 •

 ) عقب( DVI-Iعدد پورت  2 •

 ) عقب( PS/2عدد پورت  2 •

 عدد پورت شبکه )عقب( 1 •

 کروفنیم •

 کریاسپ •

 

 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت شبکه سیمی شبکه 

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

  

http://www.zeroclients.ir/


 

 رائیکا  اطالعات آوران  فن شرکت

 @shopzeroclientsکانال تلگرام :            www.zeroclients.irسایت :         09388220529همراه :      02188198974تلفن : 

 

 

 DELL WYSE R10Lتینکالینت قابلیت های ویژه 

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیریمد یمجهز به تکنولوژ •

 نهیو مصرف به تیفیک هیدییبه کمک تا ستیز  طیبا مح سازگار  •

 Wake-on-LAN تیبرق با استفاده از قابل نهیکامل و به تیریمد •

 و اسکنرها نترهایکامل از پر یبانیباال با پشت یریپذ دسترس •

 توره یمان 2وات مصرف درحالت  15العاده کم مصرف با حداکثر  فوق •

 VDI یاز انواع پروتکل ها یبانیبا پشت ییدر کارا یریپذ انعطاف •

 

 

 DELL WYSE R10Lتینکالینت مزایا و معایب 

 مزایا  

 یدر حافظه داخل رییتغ تیقابل .1

 یاز انواع مختلف حافظه داخل یبانیپشت .2

 به صورت همزمان تور یاز دو مان یبانیپشت .3

   معایب

 در حافظه رم رییعدم تغ .1

 ddr2از حافظه رم  یبانیپشت .2

 ی قو یاز پردازش ها یبانیپشت عدم .3
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 DELL WYSE R10Lتینکالینت   معرفی پورت

 دکمه روشن/خاموش .1

 USB 2.0دو عدد پورت  .2

 COMدو عدد پورت  .1

 برای اتصال کیبورد PS/2پورت  .2

 برای اتصال ماوس PS/2پورت  .3

 DVI-Iپورت  .4

 DVI-Dپورت  .5

 میکروفن .6

 اسپیکر .7

 پورت شبکه .8

 USB 2.0چهار عدد پورت  .9

 ورودی آداپتور  .10
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