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 B یسر DELL WYSE 7020 نتینکالیت

 محصول  یاجمال  یمعرف

به بازار   ی باشد که در دو سر ی م Dell یاز محصوالت کمپان  گرید ی کی Wyse 7020 نتینکالیت

 است  ده یعرضه گر

 B یسر Dell Wyse7020 ی،  سر A یسر  Dell Wyse 7020 یسر

و   نت ینکالیبه ت  نت یروکالیاز ز یکاربر رییغ ت تیقابل wyse7020 یها یژگ یو ن یمهم تر از

 .قابل انعطاف کرده است یباشد که آن را جزو معدود دستگاه ها یبالعکس م

-AMD GX مدل یچهار هسته ا   یپردازنده  یدارا B یسر Dell Wyse 7020 نتینکالیت

415GA ساخت شرکت AMD  باشد یم گاهرتزیگ 1.5با فرکانس. 

  یروز هفته را برا 7ساعته در  24فاقد فن و قطعات متحرک است و کارکرد  نت ینکالیت  نیا

 .د ینما ی کاربران فراهم م

باشد، اما کاربران   ی م Thin OS دستگاه نی ا یفرض نصب شده بر رو  شیعامل پ ستمیس

 .آن نصب کنند  یبر رو  زیرا ن   یگرید  یعامل ها تتمسیس توانندیم

 باشد  یاز انواع پروتکل ها جهت  ارتباط با سرور م  یبان یدستگاه پشت  نیا  یها  یژگ یو  گرید از

  یم DDr3l از نوع  گی گ 16تا   یپشتبان  تی دو اسالت حافظه رم و  قابل یدارا  نت ینکالیت  نیا

 دباش

را   SATA SSD,SATA HDD,FLASH SATA SSD یاز حافظه داخل یبان یپشت  تیمحصول قابل نیا

 .دارد

، شتبکه  1000با سترعت    یمیاز شتبکه ست   یبان یپشتت تیقابل  یدارا Dell Wyse 7020  نتینکالیت

 باشد. یم 300با سرعت  میس یب 
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 B یسر DELL WYSE 7020 نتینکالیتمشخصات فنی 

Thin Client HP T730 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس 

 مشکی رنگ 

 لوگرمیک 1.1 وزن 

 سانتی متر 20×4.7×22.5 ابعاد 

 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 Windows Embedded Standard • سیستم عامل پیش فرض
7/7P/8 

• Windows 10 lotEnterprise,64 bit 

• Wyse ThinLinux (ThinOS) 
 Citrix ICA • پروتکل اتصال

• Citrix HDX 

• Microsoft RDP 

• Microsoft Remote FX (RFX) 

• VMware Horizon View through 
PCOIP 

 

 

 پردازنده 

 AMD سازنده

 GX-415GA مدل

 Quad-core سری

 GHz 1.5 فرکانس 

 

 

 RAMحافظه  

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

 DDR3 نوع حافظه رم

  2 تعداد اسالت

 up to 1600 MT/s نرخ انتقال داده 

 

 

 حافظه داخلی 
 SATA SSD, SATA HDD , FLASH SATA SSD نوع حافظه داخلی 

هر  حتتافظتته قتتابتتل پشتتتتتیبتتانی

 ماژول

Flash SATA SSD 8GB,16GB,32GB,64GB 
SATA SSD 128GB,256GB,512GB 
HDD 1TB 

 

 AMD سازنده 
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 AMD Radeon HD 8400E graphics مدل پردازنده گرافیکی  پردازنده گرافیکی 
(integrated with APU) 

 عدد 4 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 

 USB 2.0چهار عدد پورت  .1 پورت 

 USB 3.0دو عدد پورت   .2

 Display Portسه عدد پورت  .3

 DVI-Iعدد پورت    کی .4

 عدد پورت شبکه   کی .5

 صدا  ی خروج  پورت .6

 

 Gigabit Ethernet 10/100/1000 شبکه سیمی شبکه 
 Optional dual band 802.11 a/b/g/n شبکه بی سیم

wireless and Bluetooth 
 ندارد فیبر نوری 

 دارد بلوتوث
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 B یسر DELL WYSE 7020 نتینکالیتمزایا و معایب 

 مزایا

 به صورت همزمان تور یاز دو مان یبانیپشت .1

 4K ریتصو تیفیک .2

 از دو اسالت حافظه رم یبانیپشت .3

 معایب

 VGAنداشتن پورت  .1

 

 

 B یسر DELL WYSE 7020 نتینکالیتقابلیت 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

 و اسکنرها نترهایکامل از پر یبانیباال با پشت یریپذ دسترس .4

 تورهیمان 2وات مصرف درحالت  15کم مصرف با حداکثر  العادهفوق .5

 VDI یهااز انواع پروتکل یبانیبا پشت ییدر کارا یریپذانعطاف .6
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 B یسر DELL WYSE 7020 نتینکالیتمعرفی پورت های 

 دکمه خاموش/روشن  .1

 USB 2.0 دو عدد پورت .2

 صدا یپورت خروج .3

1. Display Port 

 DVI-I پورت .2

 USB 2.0 دو عدد پورت .3

 USB 3.0 دو عدد پورت .4

 پورت شبکه  .5

 آداپتور  یورود .6

 کابل ضد سرقت  یورود .7

 Display Portعدد  دو .8
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