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 N660ال این وان سنترم تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصوالت 

 می باشد. Centermیکی از محصوالت شرکت  N660تین کالینت ال این وان 

در دو مدل پردازشننگر دو ههننت  اچ و  هار ههننت  اچ ب  بازار عر نن   N660تینکالینت ال این وان سنننترم 

 گردیده است .

 می باشد. 3/71Hzبا فرکانس  Intelپردازنده دو ههت  اچ این تینکالینت ساخت 

 می باشد.  Hz 2/9با فرکانس  Intelپردازنده  هار ههت  اچ این تینکالینت ساخت 

 وان بودن آن می باشد.از مهمترین مزایاچ این تینکالینت ،ال این 

 یم ایکاربران مه چروز هفت  را برا 7ساعت  در  24کارکرد روان و بدون وقف  ب  صورت  تیقابلاین تینکالینت 

 کند.

 .اشاره کرد 16GBحافظ  رم تا از دیگر قابلیت هاچ آن ، می توان ب  ارتقا 

 پشتیبانی می کند. GB 500تا  HDD و GB 128تا  SSDاین تینکالینت از حافظ  

فول پورت بودن آن  می باشننند و ب  همین جهت قابلیت  N660ترم از دیگر مزایاچ تینکالینت ال این وان سنننن

 اتصال ب  کلی  وسایل جانبی از جمل  پرینتر ، اسکنر ، بارکدخوان ، فلش و ... را دارد .

می باشد و همچنین داراچ قابلیت پشتیبانی  1000پورت شبک  با سرعت داراچ  N660تین کالینت ال این وان 

 از شبک  بی سیم نیز می باشد.

 وات می باشد. 67مصرف برق آن بهیار پایین و در حدود 
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 N660ال این وان سنترم مشخصات فنی تینکالینت 

N660 ALL-IN-ONE THIN CLIENT 

 

 مشخصات فیزیکی

 فشرده کیپالست جنس

 نقره اچ /یمشک رنگ

 لوگرمکی 5٫92 وزن

 سانتی متر 30×20٫۶× 52/48  ابعاد

 

 
 
 

سیهتم عامل و 

 پروتکل اتصال

  WES 7 سیهتم عامل پیش فرض
 WES 8 
 WES 10 LOT 

  CCCM نرم افزار مدیریت

  Citrix Receiver پروتکل اتصال

  VMware view  

  Microsoft RDP 8 Compatible 
 

 

 پردازنده

 Intel سازنده

-Intel i3-4170 Dual core 3.7GHz or Intel i5 مدل
4570s Quad core 2.9GHz 

 Quad-core/Dual core سرچ

 

 

 RAMحافظ  

 GB 4,8 حافظ  رم قابل پشتیبانی

 DDR3L نوع حافظ  رم

 اسالت1 تعداد اسالت
 

 

 حافظ  داخلی
 SSD/HDD نوع حافظ  داخلی 

 عدد 1 تعداد ماژول حافظ  

هر  حنافظنن  قنابنل پشنننتیبننانی

 ماژول

8,16,32,64,128 GB SSD OR HDD 

 

 

 گرافیک
 نچای 18٫5 صفح  نمایش

Dual Display Optional (extended mode) 
 VGA(optional) up to 2560×1600 1366 × 768 رزولوشن
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 و ماوس بوردیک چبرا PS/2دو عدد پورت   پورت

 عدد پورت  کیParallel 

 الیعدد پورت سر کی 

 عدد پورت شبک  کی 

 عدد پورت  دوUSB3.0 

 عدد پورت   هارUSB 2.0 

 صدا یعدد پورت خروج کی 

 کروفنیعدد پورت م کی 

 

 1000پورت شبک  با سرعت  شبک  سیمی شبک 

 Optional Mini PCI-E wireless شبک  بی سیم
 ندارد فیبر نورچ 

 ندارد بلوتوث

 

 

 N660ال این وان سنترم تینکالینت  مزایا و معایب

 مزایا

 فول پورت  .1

 داراچ قابلیت پشتیبانی از شبک  بی سیم .2

 قابلیت ارتقا حافظ  رم .3

 قابلیت ارتقا حافظ  داخلی .4

 معایب

 ندارد .1
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 N660ال این وان سنترم تینکالینت معرفی پورت هاچ 

 
 

http://www.zeroclients.ir/

