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 و درباره شرکت هیست 

به عنوان یک مرکز عمده فروشی متخصص در مینی کامپیوترها، تین   2۰13شرکت تکنولوژی هیستو در سال  

 .، محصوالت دیجیتال، و محصوالت تلفن هوشمند تاسیس شدHDTV کالینت، محصوالت

  کالینت تین قبل از تاسیس سایت هیستو و فروش مستقیم آنالین، این شرکت متخصص تولید مینی کامپیوتر و

 .سال بود  ۷برای   یستوه

 .دانندلذا مشتریان به طور مستقیم ازکارخانه هیستو سفارش می

کنند استفاده از کامپیوترهای  ها با یکدیگر در خدمات دهی سریع با یکدیگر رقابت میبا توجه به اینکه شرکت

 .ها نیسترومیزی پاسخگوی نیازهای آن

کنند. فضای کنند، گرما و سر و صدا زیادی تولید می ف میبه عالوه کامپیوترهای رومیزی برق بیشتری مصر 

 .کنندبیشتری را اشغال می

 .ها زیاد استهمچنین هزینه تعمیرات و به روز رسانی آن

 .های خدماتی را در نظر بگیریدها و شرکتصنایعی مانند آموزش، بیمارستان

 .ها قابل قبول نیستابیطبیعت این کارها به گونه ای است که تاخیر در پاسخ گویی و خر

 ؟ تین کالینت چیست، مصارف و مزایای آن چیست 

 .تین کالینت بدون فن هیستو برای کاربردهای منحصر به فرد، اداری، خانه و آموزشی طراحی شده است 

د اندازه کوچک تین کالینت، دوام، قابلیت اطمینان باال، عملکرد جامع و نیاز به برق کم به کاربران کمک می کن

 .تجربه بهتری داشته باشند

های خدماتی مزیتی همچنین تین کالینت ها سرعت باالتری نسبت به کامپیوترهای معمولی دارند که برای شرکت

 .باشدمهم می 
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 کوچک   ندازها •

 .است A4 همه تین کالینت های هیستو کوچکتر از برگه

توان پشت مانیتور نصب کرد بدون آنکه فضایی از میز کار شما را  اکثر تین کالینت های بدون فن کوچک را می

 .اشغال کنند

 .همچنین به خاطر اندازه کوچکشان به راحتی قابل جا به جایی هستند

 بادوام •

ل کامپیوترهای  همه تین کالینت های برند هیستو بدون فن هستند. به همین دلیل بدون صدا هستند و مث

 .معمولی نیاز به نگهداری ندارند

 .جنس تین کالینت های هیستو از آلومینیوم است و دوام بیشتری دارد 
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 مصرف  کم •

 .کنندولت استفاده می 12تمام محصوالت بدون فن هیستو از منبع تغذیه 

برق کامپیوترهای وات است. در حالیکه مصرف  3۰تا  15از  هیستو کالینت تین بیشترین میزان مصرف برق

 .وات است 15۰رومیزی 

 .درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند ۸۰هیستو بیش از بنابراین تین کالینت

 جامع  عملکرد •

 .با تمامی سیستم عامل ها مانند ویندوز و لینوکس و غیره سازگار هستند

 .توانید از آنها در منزل به عنوان کامپیوتر شخصی استفاده کنیدشما می

ها و هرجایی که کامپیوتر نیاز است ها، کافی نتها، مراکز آموزشی، کارخانهتوانید از آن در ادارهمچنین میه

 .استفاده کنید

 ساکت  عملکرد •

 .تینکالینت های هیستو به عنوان کامپیوترهای ساکت نیز شناخته می شوند

 .کندبه دلیل اینکه تین کالینت بدون فن است تمام روز بدون تولید صدا کار می

 افزارها   نرم راحت رسانی روز  به و  اندازی راه •

 .نیاز به افراد متخصص نیست هیستو کالینت  تین برای راه اندازی

 .دهدینه های پشتیبانی را کاهش میبه همین دلیل هز 

 .تاخیر و هزینه های باالی تعمیرات کامپیوترهای شخصی در تین کالینت ها وجود ندارد

 .بردهمچنین نصب برنامه ها روی آنها راحت است و زمان زیادی نمی
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