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 V610تینکالینت ال این وان سنترم 

 معرفی اجمالی محصول

 .باشد یم Centerm از محصوالت شرکت یکی Centerm V610 وان نیال ا نتیکال نیت

 یم   GHz 2س با فرکان Intel ساخت یچهار هسته ا پردازندهدارای  Centerm V610تین کالینت ال این وان 

 .باشد

 .باشد یوان بودن آن م نی،ال ا نتینکالیت نیا یایمزا نیمهمتر از

 ایکاربران مه یروز هفته را برا 7ساعته در  24کارکرد روان و بدون وقفه به صورت  تیقابل نتینکالیت نیا

 .کند یم

 .اشاره کرد GB 8توان به ارتقا حافظه رم تا  یآن ، م یها تیقابل گرید از

 .کند یم یبانیپشت HDD و GB 128تا  SSD از حافظه نتینکالیت نیا

 تیقابل یدارا نیباشد و همچن یم 1000پورت شبکه با سرعت  یدارا V610 وان نیال ا نتیکال نیت

 .باشد یم زین میس یاز شبکه ب یبانیپشت

 باشد. یوات م 25و در حدود  نییپا اریبرق آن بس مصرف
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 V610مشخصات فنی تین کالینت ال این وان سنترم 

V610 ALL-IN-ONE THIN CLIENT 

 

 مشخصات فیزیکی

 فشرده کیپالست جنس

 نقره ای /یمشک رنگ

 CM 36.3 × 2.7 × 32.7 وزن

 Kg 4.02  ابعاد

 

 
 
 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  WES 7 سیستم 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 quad-core 2.0GHz مدل

 quad-core سری

 

 

 RAMحافظه 

  GB 2,4,8 حافظه رم قابل پشتیبانی

 GB 2 حافظه رم پیش فرض

 DDR3L نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت
 

 

 حافظه داخلی
 SSD/HDD نوع حافظه داخلی 

 عدد  1 تعداد ماژول حافظه 

 GB MSATA 8 حافظه داخلی پیش فرض

هر  حاافظااه قاابال پشاااتیبااانی

 ماژول

8,16,32,64,128 GB 

 

 

 گرافیک
 اینچ 21.5 صفحه نمایش

Dual Display Optional (extended mode) 
 3840X2160(DVI to,(DVI)1200×1920 رزولوشن

HDMI) 
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 عدد پورت هدفون کی  پورت

 عدد پورت  کیUSB 3.0 

 عدد پورت  پنجUSB 2.0 

 عدد پورت شبکه کی 

 

 Base T Fast Ethernet,RG-45 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه

 Optional Mini PCI-E wireless شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 V610ال این وان سنترم  تینکالینت مزایا و معایب

 مزایا 

 مجهز به پردازنده چهار هسته ای  .1

 دارای قابلیت پشتیبانی از شبکه بی سیم  .2

 قابلیت ارتقا حافظه رم .3

 قابلیت ارتقا حافظه داخلی .4

 عایبم

 ندارد .1
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 V610ال این وان سنترم  تینکالینتمعرفی پورت های 

 

http://www.zeroclients.ir/

