




GPiO240-H110T
 23.8 اینچ

LED با نور پس زمینه VA صفحه نمایش
1920x1080px دقت تصویر فول اچ دی

زاویه دید گسترده 178 درجه ای
خیر

H110T Thin mini ITX ایسوس
LGA1151 اینتل

پشتیبانی از پردازنده ھای اینتل نسل 6 و 7
Core i5, Core i3, Pentium, Celeron پشتیبانی از سری

وابسته به نوع پردازنده
بله

سیستم خنک کننده Heat-Pipe با فن توربینی  کم صدا
DDR4 / SO-DIMM پشتیبانی از 2 رم لپ تاپی
2133/2400MHz 32 و فرکانسGB تا ظرفیت

بله
HD630/530 گرافیک داخلی مجتمع با پردازنده اینتل سری

خیر
بله (متناسب با پردازنده)

پشتیبانی از یک عدد HDD/SSD سایز 2.5 اینچ
پشتیبانی از M.2 SSD در فرمت 2242 و 2260

بله
Realtek RTL8111H + Intel I219V

USB 2.0 و یک عدد پورت USB3.1 چھار عدد پورت
DisplayPort خروجی تصویر

HDMI خروجی تصویر
COM - RS232 یک عدد پورت سریال

Mbps 10,100,1000 دو عدد پورت شبکه گیگابیتی
بله

آداپتور قدرتمند و کم مصرف گرین
19V/7.6A  150W

باندل کیبورد و ماوس بی سیم گرین
Intel® Dual Band AC 3160 / 802.11ac / Up to 433Mbps

Bluetooth 4.0  / بله
خروجی صدای استریو با بھرگیری از دو اسپیکر 3 واتی

اختیاری
4400g

540.5mm x 397mm x 14/63mm
تا 15درجه نسبت به خط عمود (10درجه عقب و 5درجه جلو)

2 رنگ (مشکی / سفید)
قابلیت پشتیبانی از ویندوز ھای متداول 7 و 10

24 ماه گارانتی یکپارچه گرین

مدل دستگاه
ابعاد صفحه نمایش
نوع پنل نمایشگر

دقت تصویر
زاویه دید

قابلیت لمسی
مدل

سوکت
مدل پردازنده
سری پردازنده

تعداد ھسته و فرکانس
قابلیت ارتقا توسط کاربر

خنک کننده پردازنده
نوع رم

مشخصات
قابلیت ارتقا توسط کاربر

مدل گرافیک
کارت گرافیک مجزا

قابلیت ارتقا توسط کاربر
ذخیره سازی 2.5 اینچی
M.2 پشتیبانی از حافظه
قابلیت ارتقا توسط کاربر

کارت شبکه
USB3.0/USB3.1

DisplayPort
HDMI

Serial Port
RJ45 Port

Audio Jack/Mic In
نوع منبع تغذیه

مشخصات منبع تغذیه
کیبورد و موس

وای فای
بلوتوث
اسپیکر

USB ھاب
وزن دستگاه

ابعاد بیرونی دستگاه
قابلیت تنظیم زاویه پایه

تنوع رنگ
سیستم عامل

گارانتی

صفحه نمایش

مادربرد

پردازنده

حافظه داخلی

گرافیک

تجھیزات ذخیره سازی

شبکه

پورت ھای
 ورودی و خروجی

منبع تغذیه

تجھیزات جانبی

مشخصات فیزیکی

پشتیبانی

GPiO240-H110T گرین PiO جدول مشخصات فنى
















