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 Dell wyse dx0زیروکالینت 

 محصول یاجمال یمعرف

 باشد یم  Dell یز محصوالت کمپانا  Dell wyse dx0 نتیروکال یز 

 .باشد یم  AMD ساخت شرکت   G-T48E مدل یهسته ا تکپردازنده  یدارا زیروکالینت نیا

 .است  SSDحافظه داخلی  2GBو حافظه رم  2GB یدارا  Dell wyse dx0 نتیروکال یز 

 Citrix ICA,Citrix HDX,Microsoft RDP,RemoteFX -RFX,VMwareاین زیروکالینت از پروتکل های 

Horizon View through PCOIP جهت اتصال به سرور استفاده میکند. 

سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن  ای یمرکز وتریاتصال به کامپ یبا استفاده از پروتکل ها نتیروکال یز 

 یروسیعامل امکان و ستمینداشتن س لیبه دل نیدارد و همچن یسرعت باالتر جهیکند و در نت یاستفاده م

 .شدن در آن وجود ندارد

  24باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  یفاقد فن و قطعات متحرک م  Dell wyse dx0 نتیروکال یز 

  کند. یم ایکاربران مه یروز هفته برا 7ساعته در 

 لمیپخش روان ف تیباشد و قابل یم Full HD ریتصو  تیفیباال و ک کیگراف یدارا  Dell wyse dx0 نتیروکال یز 

 .را دارد

 باشد. یکامل آن م ییمقرون به صرفه نسبت به کارا متیق نتیروکال یز  نیا یها تیاز محبوب یکی

 دارد زیرا ن میس یو شبکه ب 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت تیقابل زیروکالینت  نیا
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 Dell wyse dx0زیروکالینت مشخصات فنی 

Thin Client HP T730 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس 

 مشکی رنگ 

 لوگرمیک 1.35 وزن 

 cm 22.5*20*4.7 ابعاد 

 

 

 

 سیستم عامل  

 و  

 پروتکل اتصال 

 Wyse Thin  OS (with optional PCoIP) • سیستم عامل پیش فرض

• Wyse Thin Linux 

• Windows Embedded 7 Pro (64bit) 

• Windows IoT 10 Enterprise 
downgrade to Windows 

• Embedded 7 Pro (64bit) 
 Citrix ICA • پروتکل اتصال

• Citrix HDX 

• Microsoft RDP 

• RemoteFX -RFX 

• VMware Horizon View through 
PCOIP 

 

 

 پردازنده 

 AMD سازنده

 AMD G-T48E مدل

 Single core سری

 GHz 1.4 فرکانس 

 

 2GB حافظه رم قابل پشتیبانی RAMحافظه  

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 GB SATA SSD 2 نوع حافظه داخلی  حافظه داخلی 

 

 

 پردازنده گرافیکی 
 AMD سازنده

 Radeon HD 6320 مدل پردازنده گرافیکی 

 عدد 2 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
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) دو عدد جلو دستگاه، دو عدد   USB 2.0چهار عدد پورت  .1 پورت 

 پشت دستگاه( 

 Display portیک عدد  .2

 DVI-Iیک عدد پورت   .3

 RJ-45پورت شبکه   .4

 پورت ورودی و خروجی صدا .5

 

 1000سرعت(LAN)یمیس شبکه سیمی شبکه 

  300سرعت  2Nدو باند رلسیپورت وا شبکه بی سیم

 ه یبر ثان  تیمگاب 
 ندارد فیبر نوری 
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 Dell wyse dx0زیروکالینت مزایا و معایب 

 مزایا

 فول پورت .1

 پشتیبانی از شبکه بی سیم .2

 کم مصرف .3

 معایب

 نیسنگ اتیعمل یبرا فیضع بایپردازش تقر .1

 

 

 

 

 Dell wyse dx0زیروکالینت قابلیت های ویژه 

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیریمد یمجهز به تکنولوژ .1

 نهیو مصرف به تیفیک هیدییبه کمک تا ستیز  طیبا مح سازگار  .2

 Wake-on-LAN تیبرق با استفاده از قابل نهیکامل و به تیریمد .3

 VDI یهااز انواع پروتکل یبانیبا پشت ییدر کارا یریپذانعطاف .4
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 Dell wyse dx0زیروکالینت معرفی پورت های 

 دکمه خاموش/روشن دستگاه .1

 USB 2.0دو عدد پورت  .2

 پورت ورودی / خروجی صدا .3

1. Display port 

 DVI-Iپورت  .2

 USB 2.0دو عدد پورت  .3

 پورت شبکه .4

 ورودی آداپتور .5
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