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Destaques do L300

Ajusta-se à sua necessidade

Seja reproduzindo vídeos em tela 
cheia com qualidade de DVD ou 
conectando-se a dispositivos USB 2.0  
específicos, o L300 tem a capacidade 
e a flexibilidade para trabalhar como 
você escolher.

Cabe no seu orçamento de hoje 
e de amanhã

O L300 redefine o desempenho 
e o investimento em dispositivos 
thin ou zero clients. Com ele, pode 
ser implementada uma solução 
completa para desktops virtuais por 
menos da metade do custo com PCs, 
com economias constantes de 75% 
no gerenciamento e de mais de 90% 
no consumo de energia.

Fácil de implementar

Não importa se você precisa 
de apenas quatro estações de 
trabalho em uma filial remota ou de 
quatro mil delas em um escritório 
corporativo, o L300 pode ser 
implementado facilmente através 
das ferramentas administrativas 
do vSpace.

Fácil de gerenciar

O L300 é um cliente de 
gerenciamento zero. Depois 
que é implementado, não ficam 
aplicativos, softwares ou drivers a 
serem gerenciados no dispositivo. 
O software vSpace gerencia de 
forma centralizada as mudanças 
de firmwares sem precisar da 
intervenção do usuário.

Os departamentos de TI das empresas estão sempre 
na busca incessante por condições menos onerosas 
para adquirir, implementar e gerenciar os desktops 
dos funcionários.  A virtualização de desktops 
vem sendo encarada como a cura para este tipo 
de dor de cabeça, embora os usuários continuem 
preocupados com o desempenho dos desktops 
virtuais e do suporte multimídia. A NComputing 
acaba com essa inquietação através do seu desktop 
virtual L300 com software de virtualização vSpace™ 
Server, o seu dispositivo de acesso de última geração, 
que oferece excelente reprodução multimídia, ferramentas 
simples e poderosas  de implementação e gerenciamento, além 
do melhor preço do setor.

Como líder de mercado na implementação de desktops virtuais, a 
NComputing já distribuiu mais de 2.5 milhões de dispositivos de acesso de 
baixo custo no mundo inteiro. Seu mais novo dispositivo de acesso, o desktop 
virtual L300, oferece uma reprodução excepcional de multimídia em tela cheia (full 
screen) e completo movimento de vídeo (full motion); redirecionamento transparente 
USB e suporte periférico inigualável. Combinado com o vSpace Server da NComputing, 
o L300 proporciona às empresas recursos simples e de baixo custo na implementação de 
infraestruturas completas de desktops virtuais em questão de horas.

Software de virtualização vSpace — obtenha mais do seu 
investimento em VDI 
O vSpace Server da NComputing  possibilita que as empresas otimizem suas implementações de 
desktops virtuais, permitindo que diversos usuários obtenham acesso  simultâneo a uma única 
instância do sistema operacional Windows. O vSpace, além de incorporar implementações de 
servidores de virtualização baseados em tecnologias VMware, Citrix e Microsoft, pode também 
agregar valor por ampliar a estrutura típica de desktop virtual de um usuário por máquina para 100 
usuários por máquina virtual. Isso tem um impacto direto e positivo nas despesas operacionais e 
reduz de imediato os custos gerais com desktops PC, como suporte, manutenção e substituição. 

O dispositivo de acesso L300 — aceleração de mídia de 
última geração
Com o L300, é possível assistir vídeos nos formatos mais comuns, com qualidade de DVD e resolução 
de tela de até 1920x1080. Este dispositivo inovador tem design elegante e de baixo consumo de 
energia, e pode ser montado facilmente em um monitor ou anexado a uma mesa. Alimentado por 
um novo System-on-Chip (SoC) Numo da NComputing, o L300 utiliza uma tecnologia de hardware 
com patente já requerida para decodificar e dimensionar multimídia localmente, eliminando 
o congestionamento na rede. O L300 custa menos do que qualquer outra opção thin ou zero 
client, por um quarto do custo dos desktops PC. Aliado ao vSpace Server da NComputing, o L300 
possibilita soluções de VDI a um terço do preço das ofertas tradicionais.

FICHA TÉCNICA

L-series: L300
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CARACTERÍSTICA FUNÇÃO BENEFÍCIO

ACELERAÇÃO DE VÍDEO 
OTIMIZADA NO HOST

Conteúdo de vídeo reproduzido com players independentes ou 
incorporados em páginas da web podem ser transcodificados, 
transmitidos, decodificados localmente e dimensionados com 
resoluções de até 1920x1080 com taxas de frame completo.

Os usuários contam com reprodução de vídeo com qualidade 
de PC, sem processamento excessivo do host ou necessidade 
de um PC local ou de um thin client com player de mídia e 
suporte para codecs.

ACESSO DE ALTA 
DISPONIBILIDADE

O administrador pode definir um grupo de failover, com uma 
lista de hosts aos quais os dispositivos podem se conectar 
automaticamente.

Cada usuário pode garantir seu acesso em questão de 
segundos, mesmo se acontecer uma falha no host, sem a 
necessidade de servidores e agentes de gerenciamento 
complexos. 

FERRAMENTAS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA

Os administradores podem definir uma configuração padrão 
de dispositivo de modo que esta possa ser replicada em novos 
dispositivos. 

Milhares de dispositivos podem ser facilmente implementados 
sem a necessidade de configuração manual ou instalação de 
complexas  infraestruturas de gestão centralizada.

SUPORTE PARA VMWARE E 
CITRIX

Incremento do VMware para implementar múltiplas instâncias 
do vSpace, multiplicando o número de usuários por servidor, ou 
integração com o Citrix Receiver para implementar aplicativos 
baseados no XenApp

Os benefícios do vSpace e do L300 podem ser estendidos 
para grandes implementações, através da potencialização de 
tecnologias de virtualização de aplicativos e servidores

GERENCIAMENTO ZERO O L300 é fácil de configurar e recebe suas atualizações 
automaticamente dos servidores vSpace implementados

O L300 é fácil de configurar e é gerenciado automaticamente 
pelo servidor vSpace, diferente dos thin clients que precisam 
de complexas ferramentas de gerenciamento para lidar 
com os aplicativos instalados localmente ou os chamados  
“zero clients”,  que exigem complexas instalações de rede e 
servidores administrativos.

REDIRECIONAMENTO 
TRANSPARENTE DE USB

O L300 possui duas portas USB 2.0 que redirecionam, 
transparentemente, equipamentos de transferência bulk, 
periféricos HID, dispositivos de armazenamento em massa e 
impressoras de volta ao servidor onde seus drivers originais 
estão instalados

Não são necessários drivers para o gerenciamento local ou para 
dar suporte a dispositivos USB.

ESPAÇO ZERO PARA 
INSTALAÇÃO

O L300 vem com uma opção conveniente de montagem VESA 
em monitores LCD

Livre-se da bagunça na mesa de trabalho, instalando o L300 na 
parte posterior do monitor

Conexões do L300

1. 2 portas USB 2.0 remotas

2. Entrada para microfone

3. Entrada para alto-falantes

4. Porta USB 1.1 para teclado e mouse

5. Ethernet 10/100

6. Monitor VGA

7. Entrada de energia DC de 12 V

8. Botão de ligado/desligado
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L300: Desktop virtual com conexão Ethernet



© Copyright 2019 NComputing Co., Ltd. NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing.  Copyright © 2003 – 2019. The product could di� er 
from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Speci� c features may vary from model to model. The only support and warranties for 
NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as 
constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.

400 Concar Drive, 4th Floor  |  San Mateo, CA 94402  |  � 1.650.409.5959  |  �  info@ncomputing.com  |  �  www.ncomputing.com 3 of 3

142402_V9

L300: Desktop virtual com conexão Ethernet

HARDWARE DESCRIÇÃO

CONTEÚDO DO KIT* Cada kit do L300 inclui um dispositivo de acesso, um cabo de alimentação, um CD com a 
licença do software vSpace da NComputing, o guia do usuário e de instalação, o guia de 
Instalação Rápida e um suporte de montagem compatível com o padrão VESA. O PC, o 
monitor, o teclado, o mouse, os alto-falantes, o microfone e outros periféricos NÃO estão 
incluídos e devem ser adquiridos separadamente.

TAMANHO Largura: 115 mm / 4,5 polegadas. Profundidade: 115 mm / 4,5 polegadas. Altura: 30 mm / 
1,2 polegadas

PESO 154 g / 0,34 lbs. Peso para o envio (inclui adaptador de energia, embalagem, 
documentação, etc.): 0,77 kg / 1,7 lbs

ALIMENTAÇÃO Fonte de 12 V DC inclusa (110/220 bivolt)

CONSUMO DE ENERGIA 5 W (independente de dispositivos USB externos)

INDICADORES LED Energia, conexão de rede e atividade de rede

RESOLUÇÕES DE TELA Resoluções normais de tela (16 ou 24 bits 
de cor) 60 Hz

640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 e 
1600x1200

Resoluções widescreen (16 ou 24 bits de 
cor) 60 Hz

1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 
1440x900, 1680x1050 e 1920x1080

MONITOR EM MODO 
ECONÔMICO

Suporta modo econômico com monitores compatíveis com tecnologia VESA

REDE Ethernet comutada de 10/100 Mbps 

AUDIO Entrada / saída de áudio estéreo de 12 bits com plugs estéreo de 3.5mm

HARDWARE INTERNO Design robusto. Sem partes móveis, nem ventiladores ou armazenagem local para o 
usuário. Numo System-on-Chip da NComputing, com firmware operacional incorporado 
da NComputing (sem SO para usuário local)

SUPORTE MULTIMÍDIA Elementos gráficos 2D acelerados por hardware, suporte de vídeo acelerado por hardware 
para a maioria dos formatos de mídia em players individuais e no navegador

SEGURANÇA DE DADOS Sem armazenagem de dados locais no dispositivo. Acesso aos dados via USB controlado 
pelo usuário ou pela política do dispositivo

CONFIABILIDADE (MTBF) > 100.000 horas (calculadas com Bellcore versão TR-332 Nº 6, Caso 2, Parte I a 40° C)

CERTIFICAÇÕES FCC Classe B, CE, KCC, RoHS

CONDIÇÕES AMBIENTAIS • 0 a 40 graus Celsius

• 10 a 85% de umidade relativa (sem condensação)

• Não há partes móveis, o que permite o uso em ambientes com forte incidência de 
vibração / partículas / pó

NÚMERO MÁXIMO DE 
USUÁRIOS POR SISTEMA 
OPERACIONAL

O vSpace Server da NComputing permite até 100 usuários por SO compartilhado

CONFIGURAÇÃO DO PC Consulte o guia de configuração de hardware recomendado:  
www.ncomputing.com/support

SOFTWARE DESCRIÇÃO

SISTEMAS 
OPERACIONAIS 
SUPORTADOS**

Consulte a matriz de compatibilidade de sistema operacional vSpace para as últimas 
versões suportadas.

SOFTWARE DE USUÁRIO Software de virtualização de desktops vSpace Server da NComputing com Protocolo de 
eXtensão para o Usuário (User eXperience Protocol - UXP)

* As licenças do software de aplicativo, 
dispositivo de acesso e OS para o 
PC e o L300 compartilhados podem 
ser solicitadas junto ao respectivo 
fornecedor de software e deverão ser 
adquiridas separadamente.

** Favor consultar os requerimentos 
para licenças do sistema operacional 
da Microsoft e os detalhes técnicos em 
www.ncomputing.com/mslicensing. 

http://www.ncomputing.com/support
https://ncomputing.box.com/shared/static/mt4uj0uwxsi679px5fc6e8kbt3qidpet.pdf
http://www.ncomputing.com/mslicensing

