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 Dell Wyse S100 نتیروکالیز 

 معرفی اجمالی محصوالت 

 .باشد یم  Dell از محصوالت شرکت یکی Dell Wyse S100 نتیروکالیز

 . باشد یسرور م  ازمندیکارکردن ن  ی عامل است و برا ستمیفاقد س  S100 زیوا نت یروکالیز

  وتر یبه کامپ  Citrix ICA, Microsoft RDPیبا استفاده از پروتکل ها Wyse S100  نتیروکالیز

 کند  ی سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده م ای یمرکز

  یروسیعامل امکان و ستمینداشتن س لیبه دل  ن یدارد و همچن یسرعت باالتر  جهیدر نت و

 .شدن در آن وجود ندارد 

 باشد  یفاقد فن و قطعات متحرک م  Dell Wyse S100 نتیکال رویز

  یکاربران فراهم م  ی روز هفته برا ۷ساعته در   ۲۴کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  و

 .کند

پخش   تیباشد و قابل یم  HD ریتصو تیفیباال و ک  کی گراف یدارا Wyse S100  نتیروکالیز

 .را دارد لمیروان ف

کامل   ییمقرون به صرفه نسبت به کارا متیبه جهت ق  نتیروکال یز نی ا ی ها تیاز محبوب  ی کی

 .باشد  یآن م

 باشد  یم   ۱۰۰با سرعت  یم یاز شبکه س ی بان یقادر به  پشت S100 زیوا نت یروکالیز

  ه یبراکت )پا هیبا ته ن یباشد و همچن یم زی م یاستقرار بر رو  ی  هیپا  یدارا نت یروکالیز  نیا

 .د یمتصل کن توریآن را به پشت مان  دیتوان  ی( متوریاتصال به پشت مان 

 باشد. یوات م 5.6و در حدود  نییپا اریبس نتیروکالیز نیبرق ا مصرف
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 Dell Wyse S100 نتیروکالیز مشخصات فنی 

Thin Client HP T730 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس 

 ینقره ا رنگ 

 گرم ۵۰۵ وزن 

 متر یسانت ۳٫۴*  ۱۲٫۱*  ۱۷٫۷ ابعاد 

 

 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 ندارد سیستم عامل پیش فرض

 WIN XP,7,8,10 • سیستم عامل قابل پشتیبانی

• Win Server 2003,2008,2012,2016 

• Linux 
 Citrix ICA • پروتکل اتصال

• Microsoft RDP 
 

 AMD Geode GX 533 مدل پردازنده 

 366MHz فرکانس 

 

 

 RAMحافظه  

 128MB حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3 نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت

 MT/s 1333 نرخ انتقال داده 

 

 

 حافظه داخلی 
 Flash نوع حافظه داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظه  

هر  حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

32MB 

 

 

 گرافیک 
 HD کیفیت تصویر

 1200*1600 •   رزولوشن

 

 (دو عدد جلو ، دو عدد عقب ) USB 2.0 عدد پورت ۴ • پورت 

 COM عدد پورت ۱ •

 VGA عدد پورت ۱ •
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 عدد پورت شبکه ۱ •

 کروفنیم •

 کریاسپ •
 

 Base-T Ethernet RJ45 10/100 شبکه سیمی شبکه 

 ندارد شبکه بی سیم

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 Dell Wyse S100 نتیروکالیز مزایا و معایب 

 مزایا

 قیمت پایین .1

 فن لس .2

 معایب

 100با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت .1

 3D یو برنامه ها نیسنگ یها کیگراف یعدم اجرا .2

 

 

 

 Dell Wyse S100 نتیروکالیز ابلیت های ویژه ق

 

 AMD Geode GX 533 پرقدرت پردازنده کمک به قدرتمند •

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیریمد یتکنولوژ به مجهز •

 و اسکنرها نترهایکامل از پر یبانیباال با پشت یریپذ دسترس •

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

 وات مصرف 5.6سط العاده کم مصرف با متو فوق •
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 Dell Wyse S100زیروکالینت عرفی پورت های م

 
 روشن /دکمه خاموش  .1

 USB 2.0عدد پورت دو  .2

 اسپیکر .3

 میکروفن .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ورودی آداپتور  .1

 VGAویر خروجی تص .2

 COMپورت  .3

 ت شبکهپور  .4

 USB 2.0دو عدد پورت  .5
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