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 DELL WYSE 5040وان  نیال ا نتینکالیت

 معرفی اجمالی محصوالت 

 

به بازار عرضه   All in one باشد که به صورت یم  Dell از محصوالت شرکت   5040وان  نیال ا نتینکالیت

 است  دهیگرد

 باشد   یم  AMD ساخت شرکت یپردازنده دو هسته ا یدارا نتیکال  نیت نیا

-RDP) لیباشد که با انواع پروتکل ها از قب یم Thin OS نتیکال نیت نیا یعامل نصب شده بر رو ستمیس و

RFX- Citrix ICA-Citrix HD و VMware) سازگار است 

باشد که   یم DDR3L از نوع 2GBفرض  شیبه صورت پ Dell Wyse 5040 وان نیال ا نتینکال یرم  ت حافظه

 دارد زیرا ن 8GBارتقا تا  تیقابل

  Flash memory , SATA SSD, SATA HDD یاز حافظه داخل Dell Wyse 5040 وان نیال ا نتینکالیت

 .کند یم یبانیپشت

 باشد یروز هفته م 7ساعته در   24کارکرد روان ،  تیقابل نتینکال یت نیا یایمزا گرید از 

  یتیمگاب 867پرسرعت  ار یبس رلسیکارت شبکه وا کیو  1000پورت شبکه  کی زین یارتباط نهیزم در 

 شده است هی تعب Dell Wyse 5040 نتیکال  نیوان ت نیمخصوص آل ا

 .دستگاه اشاره کرد نیشده در ا  هیوب کم تعب نیتوان به وجود دورب یم نتینکال یت نیا یها تیقابل گرید از 

 باشد  یوات م 27است و در حدود  نییپا ار یبس نتینکال یت نیگفته نماند که مصرف برق ا نا

 تور یدر مواقع لزوم از آن به عنوان مان میتوان یت که ما ممنظور استت  نیدستتتگاه به ا نیموجود در ا  VGA پورت

 . میاستفاده کن زین
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 DELL WYSE 5040وان  نیال ا نتینکالیتمشخصات فنی 

 

Thin Client HP T730 

 

 فیزیکی مشخصات  

 فشرده کیپالست جنس 

 یمشک رنگ 

 گرم  لویک3.58وزن خالص دستگاه  وزن 

 لوگرمیک 4.60 هیدستگاه با پا وزن

 متر یسانت 53.1*4.5*34.3 ابعاد 

 

 
 
 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 Wyse Thin OS 8.x سیستم عامل پیش فرض

  سیستم عامل قابل پشتیبانی

 کیس مرکزی

• Win 7,8,10 

• Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Citrix ICA • پروتکل اتصال

• Citrix HDX 

• Microsoft RDP 

• Microsoft Remote FX (RFX) 

• VMware Horizon View through 
PCOIP 

• vWorkspace 
 

 

 پردازنده 

 AMD سازنده

 G-Series T48E مدل

 Dual core سری

 GHz 1.4 فرکانس 

 

 

 RAMحافظه  

 GB 2,4,8 حافظه رم قابل پشتیبانی

 DDR3 نوع حافظه رم

 

 

 حافظه داخلی 
 Flash نوع حافظه داخلی 

 8GB  پشتیبانیحافظه قابل 

 

 AMD سازنده 

 AMD Radeon HD 6250 مدل پردازنده گرافیکی 
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 Full HD کیفیت تصویر پردازنده گرافیکی 

 

 USB 2.0 چهار عدد پورت • پورت 

 VGA پورت •

 Display port عدد کی •

 عدد پورت شبکه کی •

 صدا یخروج پورت •

 صدا یورود پورت •
 

 RJ-45 Ethernet 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه 

 Optional - 802.11 a/b/g/n integrated شبکه بی سیم
wireless Ethernet with dual-band 
antenna 

SFP Fiber فیبر نوری  انتخابی( )  

 اردند بلوتوث
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 DELL WYSE 5040وان  نیال ا نتینکالیتمزایا و معایب 

 مزایا

 ارتقا حافظه رم تیقابل .1

 یارتقا حافظه داخل تیابلق .2

 میس یاز شبکه ب یبانیپشت .3

 یریارتباط تصو یوجود وبکم برا .4

 یتور پشتیبانی از دو مان .5

 

 عایبم

 پردازنده نه چندان قدرتمند .1

 

 

 

 DELL WYSE 5040وان  نیال ا نتینکالیتابلیت های ویژه ق

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیریمد یتکنولوژ به مجهز .1

 نهیو مصرف به تیفیک هیدییبه کمک تا ستیز  طیسازگار با مح .2

 و اسکنرها نترهایکامل از پر یبانیباال با پشت یریدسترس پذ .3

 VDI یاز انواع پروتکل ها یبانیبا پشت ییدر کارا یریانعطاف پذ .4
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 DELL WYSE 5040وان  نیال ا نتینکالیت معرفی پورت های

  

1. Camera Status Light 

 نیدورب  .2

 کروفن یم .3

 USB 2.0 عدد پورت دو .4

 صدا  پورت .5

 ز یم ینگهدارنده رو  هیپا .6
7. Stereo speakers 

 کابل ضد سرقت  یورود .8
9. On screen Display(osd) buttons 

 خاموش/ روشن  دکمه .10

 ولت  19آداپتور  یورود .11

 VGA پورت .12

 USB 2.0 عدد پورت دو .13

 شبکه  پورت .14
15. Display Port 
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