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Benefícios da N-series

• Otimizada para HDX

• Roda vídeos em full HD 

• Consome menos de 5 watts

• Gerenciamento centralizado

• Custo reduzido 

 Características do N400

• System on Chip Numo 3 (ARM) 

• 4 portas USB 2.0

• Suporte para Smart Card

• Resolução de até 1920 x 1080 

• Norma para montagem VESA 
base zero

• Saída de áudio (fones de ouvido) 

• Entrada de áudio (Microfone) 

• Reprodução de vídeos 1080p em 
full HD 

• Ethernet de 10/100/1000BASE-T 

• Opção dual display 

• Opção Wi-Fi 802.11b/g/n*

• 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)* 

*Apenas N500w

Para organizações que querem ampliar seu envolvimento com o Citrix XenDesktop, o XenApp ou o 
VDI-in-a-Box, os novos thin clients N-series da NComputing oferecem 100% da experiência de HDX 
por apenas uma pequena parte do custo com PCs ou com outros thin clients.

A nova geração de thin clients da NComputing já vem otimizada para HDX e com o System-on-
Chip (sistema em um chip) Numo™ 3, capaz de disponibilizar um cliente de alto desempenho 
para suporte de vídeo em HD, consumindo menos de 5 watts de energia. Com capacidade total 
de gerenciamento, suporte e a baixo custo, as organizações empresariais agora podem ampliar 
suas implementações Citrix para mais usuários, permitindo-lhes acesso mais completo aos muitos 
benefícios da virtualização de desktops.

A Citrix e a NComputing
A NComputing e a Citrix trabalham juntas para proporcionar mais economia nos processos de 
virtualização de desktops. Com os inovadores dispositivos N-series da NComputing e o programa 
de System-on-Chip HDX Ready, os clientes já podem ampliar a implementação de importantes 
recursos Citrix a custos extremamente baixos, sem comprometer sua experiência de HDX. A Citrix e a 
NComputing compartilham a visão de propiciar uma adesão mais ampla à experiência de HDX.

N-series N500
N500: O carro-chefe da família de thin clients N-series, o N500, fornece toda a capacidade 
multimídia exigida por usuários especializados e em outros ambientes mais exigentes. O N500 
incorpora a renderização no cliente para reprodução eficiente de vídeo e usa a renderização no 
servidor para reprodução de vídeos em flash. Ele roda, inclusive, conteúdo full HD em 1080p. O N500 
também oferece as opções dual display e de conectividade sem fio. Otimizado também com o SoC 
Numo™ 3 , o N500 se firma como o novo padrão de relação custo-benefício no mercado de thin 
clients, graças a seu farto conjunto de funcionalidades e recursos.
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Testado e validado para os 
principais produtos HDX, 
incluindo: 

• 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 da N-series 

1. Botão ligar/desligar

2. Portas USB 2.0

3. Fone de ouvido

4. Microfone

5. Antena Wi-Fi (opcional)

6. Ethernet (RJ-45)

7. DVI-I

8. Alimentação

9. Slot de segurança

Gerenciamento Centralizado e Suporte Premium 
Com opções para Gerenciamento Centralizado e Suporte Premium de Missão Crítica, além de 
um preço extremamente reduzido se comparado ao de dispositivos de ponto final alternativos, 
os dispositivos N-series proporcional mais economia no processo de virtualização de desktops 
corporativa, permitindo que as organizações possam expandir mais amplamente suas 
implementações Citrix e HDX.

O novo vSpace Management Center inclui recursos completos de gerenciamento de dispositivos 
para inventariar, configurar, atualizar, redefinir e organizar seus dispositivos N-series. O Suporte 
Premium da NComputing oferece recursos adicionais projetados para maximizar o retorno sobre 
o seu investimento em tecnologia e garantir o máximo de tempo de atividade e a satisfação do 
usuário final.

CARACTERÍSTICAS N500

GERAIS Pronto para HDX Sim

Potencializado pelo Numo™3 Sim

Memória DRAM 1 GB

RECURSOS GRÁFICAS Monitor Primário 1920x1080

Opção de Monitor 
Secundário 

1920x1200

VÍDEO Reprodução Full HD 1080p (client-side 
rendering with hardware 
acceleration) 

CODECS Renderização no cliente H.264, MPEG-4, VC1

VÍDEOS EM FLASH Reprodução Full HD 1080p (renderização 
no servidor com aceleração 
de hardware)

GERENCIAMENTO DE ENERGIA Potência 5 W

Energia de reserva 1,5 W

Ligação instantânea Sim

SUPORTE PERIFÉRICO Teclado e mouse usb Sim

Portas USB 2.0 4

Leitor de Smart Card USB externa

GERENCIAMENTO Opção de gerenciamento 
centralizado

Sim

Opção de upgrade remoto Sim

REDE Ethernet 10/100/1000BASE-T

Opção Wi-Fi 802.11b/g/n*

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

WPA-Enterprise, WPA2-
Enterprise, WEP, Aberto*

*Configuração de fabrica apenas no N500w

Os produtos da N-series estão em conformidade com a directiva RoHS e possuem certificação EMI de acordo 
com as normas FCC, CE, KCC e com a norma ICES do Canadá. Obtiveram todos certificação de segurança UL e CE. 
Declarações de Conformidade disponíveis sob solicitação
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