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 HP T740تینکالینت 

 معرفی اجمالی محصول 

 .می باشد   HPجدیدترین و قدرتمند ترین تینکالینت ارائه شده شرکت  HP T740  نتینکالیت

داشتن کارت   تیمدل ها ، قابل رینسبت به سا  HP T740 نتیکال نیت  یها   تیمز ن یاز مهم تر

 .باشد  یمختلف به آن م  یها  کیافزودن کارت گراف نیاکسترنال و همچن کیگراف

 .باشد  یم ی و سه بعد   یرو کامال مناسب امور طراح  نیهم از

  و  دو اسالت رم  با   DDR4پشتیبانی از حافظه رم  HP T740 نتینکالیتمهم   یا یمزا گرید از

 .باشد  ی م گیگ  32تا  یبان یپشت تیقابل

با    AMD Ryzen™ V1756B یهسته ا  4پردازشگر قدرتمند  ی دارا  HP T740نت یکال نیت

ساعته در   24کارکرد روان و بدون وقفه به صورت  تیباشد و قابل یم  گاهرتزیگ  3.6فرکانس 

 .کند  یم  ایکاربران مه یروز هفته را برا  7

به صورت همزمان   توریمان  4از  ی بان یبا پشت یطراح  ی سهولت در کارها  زیو ن   4Kریتصو تیفیک

 . برابر کرده است نی را چند نتینکالیت نی لذت کار با ا

 M.2 SSD از حافظه پرسرعت یبان یپشت تیقابل 730 یت  یاچ پ  نتیکال  نی ت یها  یژگ یو  گرید از

 .باشد ی مگیگ  512تا 

با   میس ی ، شبکه ب  1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبان یپشت تیقابل یدارا  این تینکالینت 

 و بلوتوث می باشد.  300سرعت 
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 HP T740مشخصات فنی تینکالینت 

Thin Client HP T740 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس 

 مشکی رنگ 

 لوگرمیک 1.32 وزن 

 x 21 x 21 cm 5 ابعاد 

 

 

 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 Windows 10 IoT Enterprise LTSC • پشتیبانیقابل سیستم عامل 
2019 

• HP ThinPro 
 Citrix® HDX • پروتکل اتصال

• Microsoft RFX 

• RDP 

•  VMware Horizon® View™ through 
RDP/PCoIP, and Blast Extreme 

 

 
 

 پردازنده 

 AMD سازنده

 AMD Ryzen™ V1756B مدل

 Quad Core سری پردازنده

 GHz base clock, up to 3.6 GHz 3.25 پردازنده فرکانس 

 MB 2 حافظه نهان

 

 

 RAMحافظه  

 GB 2,4,8,16,32 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR4 نوع حافظه رم

 دو اسالت تعداد اسالت
 

 M.2 SSD نوع حافظه داخلی  حافظه داخلی 

 عدد 2 تعداد ماژول حافظه  

هر  حااافظااه قاااباال پشااااتیبااانی

 ماژول

16,32,64,128,256,512 GB 

 

 

 پردازنده گرافیکی 
 AMD سازنده

  AMD Radeon™ Vega 8 مدل پردازنده گرافیکی 

 4K کیفیت تصویر
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 ) دو عدد جلو دستگاه، دو عدد پشت دستگاه( USB 3.1چهار عدد پورت  • پورت 

 )پشت دستگاه( USB 2.0دو عدد پورت  •

 USB 3.1 type cیک عدد پورت  •

 پورت ورودی / خروجی صدا •

 Display Portچهار عدد  •

 COMیک عدد پورت  •

 یک عدد پورت شبکه •

 PCI Expressیک عدد  •
 

 Realtek RTL8111HSH GbE شبکه سیمی شبکه 
Allied Telesis AT-2711FX/SC PCIe 
Fast Ethernet 
Allied Telesis AT-2914 SX/SC PCIe 
Gigabit 

 Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi 5 شبکه بی سیم
(2x2) 

 ندارد فیبر نوری 

 Bluetooth® 5 Combo بلوتوث
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 HP T740مزایا و معایب تینکالینت 

 

 مزایا 

 پشتیبانی از چهار مانیتور به صورت همزمان  .1

 DDR4پشتیبانی از رم  .2

 فول پورت   .3

 پشتیبانی از شبکه بی سیم .4

 پشتیبانی از بلوتوث  .5

 USB 3.1 Type Cپشتیبانی از   .6

 PCI Expressپشتیبانی از اسالت  .7

 

 معایب 

 ندارد .1
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  HP T740معرفی پورت های تینکالینت 

 دکمه خاموش و روشن دستگاه  .1

 USB 3.1پورت  .2

 USB 3.1پورت  .3

 پورت ورودی / خروجی صدا .4

 USB 3.1 type Cپورت  .5

 چراغ وضعیت فعالیت حافظه فلش مموری .6

 USB 2.0دو عدد پورت  .1

 USB 3.0دو عدد پورت  .2

 ) انتخابی(COMپورت  .3

 Display Portچهار عدد  .4

 پورت شبکه .5

 ولت  19ورودی اداپتور  .6

 ضامن برداشتن درپوش عقب .7

8. PCI(Express) 

 ورودی کابل ضد سرقت  .9
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