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UniClient™ U210  ince istemci

    Güç ve estetiğin uyumu ...

 Hızlı, güvenli ve pratik unicOS iç yazılım 
 Windows Sunucu (RDP) bağlantısı
 Firefox internet tarayıcı, Putty ve XDMCP bağlantıları
 VNC istemci ve sunucu (uzaktan erişim)
 Türkçe kullanıcı arayüzü, eksiksiz Türkçe desteği
 Ücretsiz uzaktan yönetim yazılımı

 Yalnızca 5.5W (max.TDP) güç tüketen CPU + GPU
 Ortalama ~10W, toplam en yüksek ~16.4W güç tüketimi 
 Radeon HD6250 bütünleşik grafik işlemci (GPU)
 Gigabit Ethernet, altı adet USB 2.0 girişi, ses giriş-çıkışı
 DVI ve VGA bağlantı olanağı
 İsteğe bağlı çift monitör desteği (DVI-D + VGA) 
 İsteğe bağlı Paralel ve Seri bağlantı uçları 
 Fan yada herhangi bir oynar parça içermeyen tasarım

 Masa üstünde yatay yada dikey kullanım seçeneği
 Duvara yada masa yanına asmaya uygun ayaklar
 VESA montaj kitiyle monitör arkasına montaj olanağı
 Kensington kilit yuvası
 Az yer kaplayan estetik tasarım - Sıfır gürültü düzeyi

            (DVI-VGA dönüştürücü, ayak/asma aparatı, VESA montaj    
              kiti dahil, çift monitör bağlantısı için bölücü kablo hariçtir.)

Donanım Özellikleri
İşlemci AMD Fusion T40R 1 Ghz 64-bit fansız işlemci (CPU)

Bütünleşik Radeon HD6250 grafik hızlandırıcı (GPU)
Bellek Kart üzerinde 1 GB DDR3 RAM (max. 1 GB)
Kalıcı Depolama 8 GB SATA Flaş disk 
Ağ Arabirimi Gigabit (10/100/1000 Base-T) Ethernet
Görüntü Birimi DVI-I ekran çıkışı, VGA dönüştürücü, DVI+VGA çift monitör desteği (seçimlik), 1920 x 1200 

(VGA) ve 1920 x 1200 (DVI) çözünürlük, 32MB-512MB arası ayarlanabilir paylaşımlı bellek
Ses 1 x Kulaklık/hoparlör çıkışı, 1 x mikrofon/dış hat girişi
G/Ç Bağlantıları 6 x USB, 1 x DVI-I (DVI-VGA dönüştürücü dahildir), 1 x RJ-45 LAN 

Seçimlik (opsiyonel) Paralel ve Seri bağlantı uçları (USB dönüştürücü ile)
Güç Adaptörü 36Watt, 110~240V Harici
Çevresel Çalışma Sıcaklığı: 0 oC ~ 40 oC, Bağıl nem: %30 ~ %90 (yoğuşmasız)
Boyut 157 mm x 130 mm x 37 mm
Diğer özelliker Masaüstü ayak ve asma aparatı, monitör arkası VESA montaj kiti

Kensington kilit yuvası
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