
  رائیکا اطالعات آوران فن شرکت

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

 

 Dell Wyse P20 نتیروکالیز

 معرفی اجمالی محصوالت 

 

 .باشد یم Wyse رده شرکت انیاز محصوالت م Wyse P20 نتیروکالیز

 .باشد یم PCOIP بر پروتکل یو مبتن Teradici یز به تکنولوژمجه Wyse  شرکت P20 نتیروکالیز

است که با استفاده از آن به هر کاربر  VMware ساخت ریز ازمندین Teradici یتکنولوژ دیدان یکه م همانطور

 .شود یمشخص داده م یسخت افزار سورسیو ر یعامل مجاز ستمیبا س طیمح هی

 .دینما یجهت اتصال به سرور استفاده م PCOIP  اتصال یاز پروتکل ها P20  نتیروکالیز

 .باشد یم Full HD ریتصو تیفیبه صورت همزمان با ک توریمان ۲از  یبانیپشت تیقابل یدارا نتیروکالیز نیا

 .باشد یم ۱۰۰۰با سرعت  یمیاز شبکه س یبانی، پشت Dell Wyse P20 نتیروکالیز یها یژگیو گرید از

 میس یعنوان از شبکه ب چیگونه دستگاه ها به ه نیاست که ا نیا Teradici نتیروکالیمهم در ز نکته

 .کنند ینم یبانیپشت

 باشد یم یادار ونیو اتوماس یسیآف یو استفاده از نرم افزارها یادار یکامال مناسب کارها نتیروکالیز نیا

روز  ۷ساعته در  ۲۴باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  یدستگاه فاقد فن و قطعات متحرک م نیا

 کند. یکاربران فراهم م یهفته برا
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 Dell Wyse P20 نتیروکالیزمشخصات فنی 

Thin Client HP T730 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 گرم 8,95 وزن

 متر یسانت 4,5*  13,5*  21 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 
 PCOIP • پروتکل اتصال

 

 Teradici 1100P PCoIP مدل پردازنده

 

 

 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  حاافظااه قاابال پشاااتیبااانی

 ماژول

32MB 

 

 

 گرافیک
 Full HD کیفیت تصویر

 1200*1920 •  رزولوشن

 

 ) دو عدد جلو ، دو عدد عقب( USB1.1چهار عدد پورت  پورت

 )جلو( کروفنیعدد پورت م کی

 عدد پورت هدفون )جلو( کی
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 شبکه پورت

 DVI-I عدد پورت دو

 کریعدد پورت اسپ کی)عقب(
 

 Gigabit Ethernet (Rj-45) 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 Dell Wyse P20 نتیروکالیزمزایا و معایب 

 مزایا

 به صورت همزمان توریاز دو مان یبانیپشت .1

 یجانب لیاز وسا یبانیپشت .2

 عایبم

 فیپردازنده نسبتا ضع .1

 

 Dell Wyse P20 نتیروکالیزابلیت های ویژه ق

 

 Teradici Tera1100 PC-over-IP (PCoIP) Zero Client پرقدرت پردازنده کمک به قدرتمند •

Processor 
 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیریمد یمجهز به تکنولوژ •

 نهیو مصرف به تیفیک هیدییمجوز تا یدارا •

 و اسکنرها نترهایکامل از پر یبانیپشت •

 تورهیمان 2وات مصرف درحالت  15العاده کم مصرف با حداکثر  فوق •
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 Dell Wyse P20زیروکالینت معرفی پورت های 

 دکمه خاموش /روشن .1

2. Remote PC 

 USB 1.1دو عدد پورت  .3

 پورت خروجی صدا .4

 پورت ورودی صدا .5

 USB 1.1دو عدد پورت  .1

 پورت شبکه .2

 DVI-Iدو عدد پورت  .3

 پورت خروجی صدا .4

 ورودی آداپتور .5
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