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 Dell Wyse tx0زیروکالینت 

 محصول  یاجمال  یمعرف

که بسووویار کوو  و لاب   اسوووت به بازار عرضوووه یرهی ه  که   Dellاز محصووووکت کمیانی  Wyse tx0زیروکالینت 

 انعطاف می باش .

 است.  هیبخش نتیروکال یز  نیبه ا یخاص ییبایز  یکیمستحکم با روکش پالست یب نه فلز

 .می باش   Marvellساخت شرکت    ARM ADA 510 هازن ه م لاین زیروکالینت هارای پر

 .کن  یجهت اتصال به سرور استفاهه م RDP-Citrix  یپروتک  هااز Dell Wyse tx0 نتیروکال یز 

 سورور متصو  شو ه و از توان پرهازشوگر آن ای  یمرکز وتریاتصوال به کامی یبا اسوتفاهه از پروتک  ها نتیروکال یز 

 یروسوو یعام  امکان و سووتمین اشووتن سوو   یبه هل نیهاره و همچن یسوورعت باکتر جهیکن  و هر نت یاسووتفاهه م

 ش ن هر آن وجوه ن اره.

 24بوه صووووورت  و بو ون ولفوه را روان   و کوارکرهعوات متحر  می بواشوووو الو  و لطفو  Dell Wyse tx0زیروکالینوت 

 سازه. روز هفته برای کاربران مهیا می 7ساعته هر 

 می باش  که غیر لاب  ارتقا است  DDR3ییگ حافظه رم از نوع  1این زیروکالینت هارای 

 می باش .  1000پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت  Dell Wyse tx0ای زیروکالینت از هیگر ویژیی ه
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 Dell Wyse tx0زیروکالینت مشخصات فنی 

Thin Client HP T730 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستی  فشرهه جنس 

 ای مشکی نقره  رنگ 

 یرم 450 وزن 

 متر یسانت 17,5×2,5×11,2 ابعاه 

 

سیستم عام  و  

 پروتک  اتصال 

لاب  پشتیبانی سیستم عام  

 کیس مرکزی

• Win XP,7,8,10 

• Win Server 2003,2008,2012,2016 

• Linux 
 RDP • پروتک  اتصال

• Citrix 
 

 

 پرهازن ه 

 Marvell سازن ه

 Marvell ARM ADA 510 م ل

 

 

 RAMحافظه  

 1GB حافظه رم لاب  پشتیبانی

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 Full HD کیفیت تصویر یرافی  

 ع ه 1 تع اه مانیتور لاب  پشتیبانی

 

 )هو ع ه جلو ، هو ع ه عقب( USB 2.0وهار ع ه پورت  .1 پورت 

 DVI-Iع ه   ی .2

 شبکه پورت .3

 کروفنیم .4

 کریاسی .5
 

 Gigabit Ethernet (Rj-45) 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه 
 ن اره شبکه بی سیم
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 ن اره فیبر نوری 

 ن اره بلوتوث

 

 Dell Wyse tx0زیروکالینت مزایا و معایب 

 مزایا

 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبان یپشت .1

 

 عایبم

 مانیتور  ع م پشتیبانی بیش از ی  .1

 کانفیگ هر ع م تغییر  .2

 

 

 

 Dell Wyse tx0 زیروکالینتمعرفی پورت های 

 وش/روشن  هکمه خام .1

 USB 2.0هو ع ه پورت  .2

 ی ص اپورت خروج .3

 پورت وروهی ص ا .4

 USB 2.0هو ع ه پورت  .1

 DVI-Iپورت  .2

 پورت شبکه .3

 وروهی آهاپتور  .4

 وهی کاب  ض  سرلتور  .5
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