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Výhody řady N-Series

• Optimalizace pro HDX 

• HD video na celou obrazovku 

• Spotřeba méně než 5 W 

• Centrální správa

• Nízká cena

Funkce N500

• Numo 3 System on Chip (ARM) 

• 4 porty USB 2.0

• Podpora karet Smart Card

• Rozlišení až 1920 x 1080 

• VESA držák pro úsporu místa na stole

• Audio výstup (sluchátka) 

• Audio vstup (mikrofon) 

• Full HD 1080p Video Playback 

• 10/100/1000BASE-T Ethernet 

• Možnost duálního displeje

• Možnost Wi-Fi 802.11b/g/n*

• 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)*

* jen N500w

Organizacím, které nasazují produkty Citrix XenDesktop, XenApp nebo VDI-in-a-Box, přináší nová 
řada tenkých klientů N-series pro Citrix HDX od firmy NComputing stoprocentní využití možností 
technologie HDX za zlomek nákladů na osobní počítače nebo jiné tenké klienty. Nová generace 
tenkých klientů značky NComputing optimalizovaná pro HDX je založená na technologii Numo (TM) 
3 System-On-Chip, což vytváří vysoce výkonné klienty podporující HD video při spotřebě méně než 
5 wattů. Díky centrální správě a podpoře mohou teď podniky cenově výhodně rozšířit řešení Citrix 
na další uživatele, a umožnit jim tak využití mnoha výhod virtualizace desktopů.

Citrix a NComputing
NComputing a Citrix společně pracují na zefektivnění virtualizace desktopů. Díky průlomovým 
zařízením řady N-series firmy NComputing mohou zákazníci rozšířit nasazení řešení Citrix za 
dramaticky nižší náklady a při plném zachování výhod technologie HDX. Citrix a NComputing sdílejí 
společnou vizi: umožnit širší využití technologie HDX.

N-Series N500
N500: Tažný kůň rodiny tenkých klientů N-series, N500, poskytuje kompletní multimediální funkce 
potřebné pro „knowledge“ pracovníky i pro práci v dalších náročných prostředích. Zařízení N500 
nabízí renderování na straně klienta pro plynulé přehrávání videa. K přehrávání videa ve formátu 
Flash naopak používá renderování na straně serveru. Podporuje rozlišení až Full HD 1080p. Také 
volitelně podporuje připojení dvou monitorů a bezdrátové připojení. N500 je rovněž založen na 
Numo™ 3 SoC a svým bohatým funkčním a kapacitním vybavením nastavuje nový standard poměru 
cena/výkon na trhu tenkých klientů.

 

DATASHEET

N-series : N400, N500, N500w 
Řada tenkých klientů N-series pro Citrix HDX 



2 of 2

© Copyright 2018 NComputing Co., Ltd. NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing.  Copyright © 2003 – 2017. The product could diff er 
from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Specifi 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.

1875 South Grant Street, Suite 570  |  San Mateo, CA 94402  |  � 1.650.409.5959  |  �  info@ncomputing.com  |  �  www.ncomputing.com

978479_V12

Centralizovaná správa a prémiová podpora 
S možnostmi centralizované správy a prémiové podpory se zaměřením na podnikově kritické 
aspekty – a díky dramaticky nižší ceně než u alternativních koncových zařízení – N-series zlevňují 
virtualizaci desktopů a umožňují organizacím rozšířit nasazení řešení Citrix. 

Nové centrum správy vSpace Management Center zahrnuje kompletní správu zařízení 
N-series, tj. jejich inventarizaci, konfiguraci, aktualizaci, resetování a organizaci. Prémiová 
podpora firmy NComputing maximalizuje návratnost vašich investic do technologií a do zajištění 
provozuschopnosti a spokojenosti uživatelů.

FUNKCE N500

VŠEOBECNĚ Optimalizováno pro HDX Ano

Založeno na Numo™3 Ano

Paměť DRAM 1 GB

GRAFICKÉ MOŽNOSTI Primární displej 1920x1080

Možnost sekundárního displeje 1920x1200

VIDEO Přehrávání Full HD 1080p (vykreslování na 
straně serveru s hardwarovou 
akcelerací)  

KODEKY Přehrávání H.264, MPEG-4, VC1 

VIDEO VE FORMÁTU FLASH Přehrávání Full HD 1080p (vykreslování na 
straně serveru s hardwarovou 
akcelerací) 

ŘÍZENÍ NAPÁJENÍ Spotřeba 5 W

Spotřeba v pohotovostním režimu 1,5 W

Okamžité zapnutí Ano

PODPORA PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ USB klávesnice a myš Ano

Porty USB 2.0 4

Čtečka karet Smart Card Externí USB 

SPRÁVA Možnost centralizované správy Ano

Možnost dálkové aktualizace Ano

SÍTĚ Ethernet 10/100/1000BASE-T

Možnost Wi-Fi 802.11b/g/n * 

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

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

* Tovární instalace pouze na N500w

Produkty řady N jsou v souladu se směrnicí RoHS a získaly certifikaci EMI podle standardů FCC, CE, KCC a kanadských 
standardů ICES. Také získaly bezpečnostní certifikace UL a EC. Prohlášení o souladu je k dispozici na požádání.

Řada tenkých klientů N-series pro Citrix HDX

Testováno a ověřeno se 
všemi hlavními řešeními 
využívajícími HDX včetně: 

• 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

Tenký klient řady N-series 

1. Zapínací tlačítko

2. Porty USB 2.0 

3. Sluchátka

4. Mikrofon

5. Anténa pro Wi-Fi (volitelně) 

6. Ethernet (RJ-45)

7. DVI-I

8. Napájení

9. Bezpečnostní slot
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