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Voordelen van de N-series

• Geoptimaliseerd voor HDX 

• HD-video op volledig scherm 

• Verbruikt minder dan 5 watt 

• Gecentraliseerd beheer 

• Lager geprijsd

N500 – Kenmerken

• Numo 3 System-on-Chip (ARM) 

• Vier USB 2.0-poorten 

• Ondersteuning voor smartcard 

• Resolutie tot max. 1.920 x 1.080 

• Neemt geen ruimte in dankzij de 
VESA-montage 

• Audio-uitgang (hoofdtelefoon) 

• Audio-ingang (microfoon) 

• Video afspelen in Full HD 1080p 

• 10/100/1000BASE-T Ethernet 

• Optie voor twee beeldschermen 

• 802.11b/g/n WiFi-optie*

• 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)* 

*alleen N500w

Voor organisaties die overtuigd gebruiker zijn van Citrix XenDesktop, XenApp of VDI-in-a-Box en die 
keuze nog verder willen uitbreiden, bieden de nieuwe thin clients uit de N-series van NComputing 
voor Citrix HDX een 100% HDX-ervaring tegen een fractie van de kosten van pc’s of andere 
thin clients.

De volgende generatie thin clients van NComputing zijn voor HDX geoptimaliseerd en uitgerust met 
de krachtige Numo™ 3 System-on-Chip (SoC). Deze krachtige clients bieden ondersteuning voor HD-
videosessies en verbruiken minder dan 5 watt. 

Dankzij de volledige beheersbaarheid en ondersteuning kunnen ondernemingen nu hun Citrix-
implementaties kosteneffectief uitbreiden naar meer gebruikers, om daarmee makkelijker toegang 
te krijgen tot de vele voordelen van desktopvirtualisatie. 

Citrix en NComputing
NComputing en Citrix hebben de handen ineen geslagen om de rendabiliteit van desktopvirtualisatie 
te transformeren. Dankzij baanbrekende apparaten uit de N-series van NComputing en het HDX 
Ready System-on-Chip programma kunnen klanten hun implementaties met belangrijke Citrix 
opties uitbreiden tegen aanzienlijk lagere kosten én met behoud van de volledige HDX-ervaring. 
Citrix en NComputing delen een gemeenschappelijke visie: een bredere invoering van de HDX-
ervaring mogelijk maken.

N500 uit de N-series
N500: De N500 is het werkpaard van de thin clients uit de N-series. Dit model biedt de volledige 
multimediafunctionaliteit die noodzakelijk is voor kenniswerkers en in andere veeleisende 
omgevingen. De N500 biedt volledige rendering aan clientzijde om video-inhoud efficiënt af te 
spelen en maakt gebruik van rendering aan serverzijde voor het afspelen van Flash-video’s. Deze 
thin client geeft inhoud weer tot op Full HD-formaat (1080p). De N500 biedt ook opties voor twee 
beeldschermen en draadloze connectiviteit. De N500, die eveneens met de krachtige Numo™ 3 
SoC is uitgerust, stelt met zijn rijke set functies en mogelijkheden de nieuwe standaard voor prijs/
prestatieverhouding in de markt van thin clients.
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Gecentraliseerd beheer en Premium Support 
Met opties voor gecentraliseerd beheer en bedrijfsspecifieke premium support transformeren 
apparaten uit de N-series de eerdere rendabiliteit van desktopvirtualisatie in bedrijven, zodat 
organisaties hun Citrix- en HDX-implementaties optimaler kunnen uitbreiden. Daarnaast zijn deze 
apparaten tegen een aanzienlijk lagere prijs beschikbaar in vergelijking met andere endpoints. 

Het nieuwe VSpace Management Center beschikt over complete management mogelijkheden 
voor het inventariseren, configureren, updaten, resetten en beheren van uw N-series. NComputing 
Premium Support biedt extra opties die helpen het rendement van uw investering in technologie te 
maximaliseren en instaan voor uptime en tevreden eindgebruikers.

KENMERK N500

ALGEMEEN Geoptimaliseerd voor HDX Ja

Op basis van Numo™3 Ja

DRAM-geheugen 1 GB

GRAFISCHE  MOGELIJKHEID Eerste beeldscherm 1920x1080

Optie voor tweede 
beeldscherm  

1920x1200

VIDEO Afspelen Full HD 1080p (rendering 
aan clientzijde met 
hardwareversnelling) 

CODECS Rendering aan clientzijde H.264, MPEG-4, VC1

FLASH VIDEO Afspelen Full HD 1080p (rendering 
aan serverzijde met 
hardwareversnelling) 

ENERGIEBEHEER   Voeding 5 W

Voeding in stand-by 1,5 W

Onmiddellijk aan Ja

ONDERSTEUNING VOOR 
RANDAPPARATUUR  

USB-toetsenbord en-muis Ja

USB 2.0-poorten 4

Smartcardlezer Extern, USB

BEHEER 

 

Optie voor gecentraliseerd 
beheer  

Ja

Optie voor extern upgraden Ja

NETWERK  Ethernet 10/100/1000 BASE-T

WiFi-optie 802.11b/g/n * 

802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS) *

WPA-Enterprise, WPA2-
Enterprise, WEP, Open *

* Fabrieksinstellingen alleen beschikbaar voor n500w

Producten uit de N-series zijn RoHS-compatibel en zijn EMI-gecertificeerd in overeenstemming met de FCC-, 
CE-, KCC- en Canadese ICES-norm. Ze beschikken ook over het UL- en EC-veiligheidscertificaat. Verklaringen van 
overeenstemming beschikbaar op aanvraag.

Thin Clients uit de N-series

Getest en gevalideerd 
voor alle populaire HDX-
producten, waaronder: 

• XenDesktop 5.6

• XenApp 6.5

• XenDesktop 7.1 (Server and Desktop 
OS VDA)

• XenApp 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 and 
7.12 (Server OS VDA)

• XenDesktop 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 
and 7.12 (Desktop OS VDA)

• StoreFront 2.6 and 3.x 
(including connections through 
NetScaler Gateway)

• Web Interface 5.4

• VDI-in-a-box 5.0, 5.1 and 5.2

Thin Client uit de N-series

1. Aan-uitknop 

2. USB 2.0-poorten 

3. Hoofdtelefoon 

4. Microfoon 

5. WiFi-antenne (optioneel) 

6. Ethernet (RJ-45) 

7. DVI-I 

8. Voeding 

9. Beveiligingssleuf
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