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 DELL WYSE 3010زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصوالت 

 

 باشد  یم Dell یاز محصوالت ارائه شده کمپان  گرید یکی Dell Wyse 3010 نتیروکالیز

به بازار عرضه    نتیکالرو یبازار به عنوان ز  ازیکوچک را با توجه به ن  وتریکامپ نی ا Dell یکمپان 

آن نصب   یرو Thin OS با نام Dell مخصـوص شرکت نوکسیل  هیعامل بر پا ستمیس ک یکرد که 

 .شودی م

 .کند یم یبان یپشت Citrix  یهااز پروتکل  ن یهمچن نتیکالرو یز  نیا

 Marvell ARMADA PXA مدل ARM پردازشگر ساخت یدارا  Dell Wyse 3010 نتیروکالیز

 .باشد ی قابل ارتقا م ری دارد که غ DDR3 رم تی گابایگ 1و  باشدیم گاهرتزیگ 1با فرکانس  510

 ای 1920*1200 ری تصو تیفی است که ک ARM یمخصوص پردازنده ها Onboard کیگراف

 .دهدی ارائه م  توریمان  یرا رو FullHD همان 

روز هفته   7ساعته را در  24باشد و کارکرد  یفاقد فن و قطعات متحرک م  نتیکال رویز  نیا

 .سازد یم  ایکاربران مه یبرا

 را دارد 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبان یپشت تیقابل Dell Wyse 3010 نتیروکالیز
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 DELL WYSE 3010زیروکالینت مشخصات فنی 

Thin Client HP T730 

 

 فیزیکی مشخصات  

 فشرده کیپالست جنس 

 یمشک رنگ 

 لوگرمیک 0,45 وزن 

 متر یسانت 11.9*2.5*17.7 ابعاد 

 

 
 
 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 ThinOS سیستم عامل پیش فرض

  سیستم عامل قابل پشتیبانی

 کیس مرکزی

• Windows XP,7,8,10 

• Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Citrix ICA • پروتکل اتصال

• Citrix HDX 

 

 

 پردازنده 

 Marvell سازنده

 Marvell ARMADA PXA 510 مدل

 گاهرتز یگ 1 فرکانس 
 

 

 RAMحافظه  

 1GB حافظه رم 

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 

 حافظه داخلی 
 SSD نوع حافظه داخلی 

هر  پشــــتیبــانیحــافظــه قــابــل 

 ماژول

2GB 

 

 

 پردازنده گرافیکی 
 CPUشده با  کپارچهی کیگراف پردازنده گرافیکی

 عدد 1  تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 HD کیفیت تصویر

 1920×  1200 رزولوشن

 

 ( دو عدد جلو ، دو عدد پشت ) USB 2.0 عدد پورت 4 • پورت 

 DVI-D عدد 1 •

 عدد پورت شبکه 1 •
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 کروفنیم •

 کریاسپ •
 

 Base-T Gigabit Ethernet 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه 

 Optional 802.11 b/g internal شبکه بی سیم
wireless (single antenna) 

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 DELL WYSE 3010زیروکالینت مزایا و معایب 

 مزایا

 ساعته 24کارکرد و دوام  -بدون فن  -فوق العاده  یدار یپا .1

 وات!(7)نییپا ار یمصرف بس .2

 مناسب ار یابعاد بس .3

 و سرورها ندوزهایو یاتصال به تمام .4

 عایبم

 رم و هارد زانیم رییعدم امکان تغ .1

 تور یوجود براکت اتصال پشت مان عدم .2

 

 

 DELL WYSE 3010زیروکالینت قابلیت های ویژه 

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیریمد یمجهز به تکنولوژ •

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

 و اسکنرها نترهایکامل از پر یبان یباال با پشت یریپذ دسترس •

 VDI یاز انواع پروتکل ها یبان یبا پشت ییدر کارا یریپذ انعطاف •
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 DELL WYSE 3010زیروکالینت معرفی پورت های 

 

 

 دکمه خاموش/روشن دستگاه .1

 USB 2.0 دو عدد پورت .2

 صدا  ی پورت خروج .3

 صدا یو خروج یورود پورت .4

 WIFI آنتن .1

 USB 2.0 دو عدد پورت .2

 DVI-D پورت .3

 پورت شبکه  .4

 آداپتور  یورود .5

 کابل ضد سرقت یورود .6
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