
 

 رزومه شرکت : 

ود خفعالیت تاسیس وتولید دستگاههای الکترونیکی  به منظور در منطقه آزاد انزلی 1380سال دررکت مروارید ساز خزر ش

مینی عرضه مینماید. این فرانسه تولید و ام اچ سی را تحت لیسانس MP408هم اکنون  مینی پی سی  شرکت . اینآغازنمودرا 

هسته ای اینتل بکاررفته  با حجم کم  4با توجه به بهره بردن از آخرین تکنولوژی روز دنیا که درپردازشگرپی سی پیشرفته 

با کمترین مصرف انرژی براحتی میتواند جایگزین پردازش ت سرعت فیجه عدم اون تولید حرارت و بی نیاز از فن ودر نتدب

 پی سی های بزرگ و پرمصرف قدیمی در ادارت و سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی گردد.

سازمان  .دانشگاه تهران  .تهران شهرداری درهم اکنون ن آگردیده و از  خوبی مواجهاین دستگاه با استقبال  استفاده از

 استفاده میگردد.دیگرچندین موسسه معتبر دولتی و خصوصی  ....... دارو سازی اکسیر. . رویان هواشناسی

 

 

                                  مشخصات فنی

1- CPU : intel quad core  1.83  (2MB Cash )   

2- RAM : 2GB DDR3 

3- HDD : 32 GB eMMC – ترابایت در صورت نیاز  2ساپورت هارد داخلی تا   

4- Graphics : 1 GB Intel HD  

5- Ports: USU - Lan – VGA – HDMI - AUDIO Combo  

6- Networking : Wi-Fi – Lan – Bluetooth 4.0 

7- OS: Windows 8.1 or 10  or Linux 

 های قدیمی  PCجایگزین مناسب 

 برابر مصرف کمتر )بدون فن و صدا( 18



 

 

:اقابلیت هتفاوت و    
لیمتر با 45*14*21 کوچک ابعاداین دستگاه در و رم  32حافظه  بهره بردن از پردازنده چهارهسته ای اینتل و می

الزم به ذکراست که این   .عمل مینماید  PCیک مشابه کامال  VGAو   HDMIو خروجی WIFIو  ثبلوتوو  گیگابایتی  2

 .نوعی عمل کرد آن را ارتقاع داده است  به بلکهنداشته  آن در کار کرد منفی نه تنها تاثیریابعاد کوچک 

همانطور . باشدیمبرخوردار یرینظ یسرعت ببکار رفته در این مینی پی سی به علت عدم تولید حرارت بی نیاز به فن بوده و از  یو یپسی 

آنها  عتسر کند شدنو مقاومت افزایش  که باعث بودهحرارت آن تولید و باال مصرف قدیمی که میدانیم یکی از ضعفهای سی پی یو های 

 دیجد یوژدر تکنول یولپیش نیاید آن خللی در کارکرد  تاشود  یریجلوگآنهاشدن حرارت  یادفن بوده تا از ز یازمندن به همین دلیل میشود

کمتر و مصرف   (Cool work) یتکنولوژ زا با بهره بردن یدجد یها یو یپ یاست که س ینا ینتلا و تالشمشکل مرتفع شده  ینا

 زاحرارت  هایسی پی یو تا حد زیادیو از این به بعد شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه خواهیم بود و د. داشته باشن یریشتسرعت ب

 د گردید.نمنسوخ خواه

 

  اتصاالت : 

  HUB یاوپرینتر ت اتصال به موس و کیبرد وجه  USBجهت اتصال به مونیتور و سه عدد   VGA پورت پورت های این دستگاه شامل

جهت اتصال به شبکه  LANو یا پروژکشن و درعین حال پورت  LCDجهت اتصال به  HDMIجهت افزایش پورت و همچنین خروجی 

عمل  Comboکه خروجی صدا میباشد بصورت  Audio. همچنین پورت نخواهید کردهیچگونه کمبودی احساس رو  اینمیباشند از

 .م ساپورت مینماید میکروفن را هورودی صدا و کرده و

 سیستم عامل:

Win 8.1- win10 – Linux   (32-64 Bit) 

را دارا میباشد آنچه که مسلم است ویندوز  10بوده که قابلیت ارتقاع به   8.1دستگاه بصورت پیش فرض ویندوز جدید این سیستم عامل 

XP  2000 – 98همانند ویندوز های  7و -VISTA    انتظار میرود همانگونه که ویندوز  تغییر پیدا کنند. 10ویندوزجدید باید بهXP 

و پیش بینی میگردد که مدت طوالنی در صدر باشد . و از آنجاییکه  بیفتد 10مدت زیادی مهمان کامپیوترها بود این اتفاق برای ویندوز 

د هرچندیده الزم است که سازمانها نیز برنامه های بومی خود را ارتقاع دهند از نظر سرعت و امنیت پیش بینی های الزم در آن اتخاذ گر

 ا می باشند.را دار 8کار با  هماهنگ میباشند قابلیت 7بیشتر برنامه هایی را که با  که

و میتوان از این در آن مشاهده نگردیده هنگ کردن ثانیه ای آن میباشد و تاکنون هیچگونه  15از ویژگیهای بارز این دستگاه بوت سریع 

استفاده ساعته در حال سرویس دهی میباشند  24فرودگاهها و یا مکانهایی که  درساعته همانند دستگاههای خود پرداز  24دستگاه بطور 

 نمود.



 

 

: حافظه  

2/32GB   

گیگابایت میباشد که کفاف کلیه کارهای اداری و روزانه  32حافظه داخلی دستگاه بطور پیش فرض 

 با پیش بینی شرکت ام اچ سیرا ندهد ه در مواردی این ظرفیت کفاف کاربرو چنانچ داد را خواهد 

 اینچی 2.5هارد ساتا امکان استفاده ازکه  شدهاین خصوص در داخل دستگاه کارتریجی تعبیه در

 به کاربرمیدهد. ترابایت 2که معروف به هارد لپ تاپی میباشد را تا ظرفیت 

 پشتیبانی از ذخیره سازی گسترده 

 

 

 

 

 

 

               HDD – SSD – M2  ترابایتTB   2تا داخلیدیسک هارد آسان نصب 

 .میتوان اطالعات مورد نیاز را همیشه در دسترس داشت با استفاده ازآن میباشد که  Card Slot SDحافظه ازاستفاده و امکان دیگر

 گیگابایت را ساپورت کند که این یک ویژگی ممتاز برای این دستگاه میباشد. 512تا  SDاین دستگاه میتواند کارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیگابایت  512تا  SDساپورت 



 

 

 

RAM&CPU 

 .میباشد ساخت کمپانی سامسونگ مگاهرتز 1600با سرعت    DDR3گیگابایت   2GBرم دستگاه 

 طراحی اجزا درجه یک با اجرا حرفه ای و قدرتمند

 

 

 

  

 

 

CPU  جدیدخرین ورژن اتم آدستگاه از نوعZ3735F 2با  کهMB CASH  بنوعی  میباشد. بطوریکه پردازش و ترانسفر داده ها حتی 

قرار  Zoneدر یک  HDDو  RAMو  CPUکه  آنجابدلیل پایین بودن پاور بهتر و روان تر میباشد و از  نیز i7و  Core i5از سری 

  میشود.کیس و یا لپ تاپی دیده  کمترانگیزی را به کاربر میدهد که غالبا در د سرعت و کارایی اعجازندار

 تکنولوژی سیستم خنک کننده بدون فن اینتل

 



 

 

 موارد مصرف : 

 صنعتی  –اداری 

 است.در نظر گرفته شده  PC miniهمانگونه که ذکر شد موارد مصرف متعددی برای این 

این سیستم را جایگزین سیستم های قدیمی و پر افراد بسیاری هم اکنون یباشد .مبانکها  سیستم اداری وموارد استفاده در  آنیکی از 

 را انرژی کمک زیادی به سازمان مربوطه نموده اند بلکه راندمان کاری و سرعتمصرف نموده اند و از اینرو نه تنها از نظر هزینه و 

 اند. نیز به مجموعه خود اضافه نموده

میباشد از قبیل  و مواد شیمیایی و آلوده به گرد وغبار و دوده کارگاههای صنعتی آزمایشگاه ها ودر یکی از موارد مصرف این دستگاه 

اقد فن بوه در اینگونه محیط ها عملکرد فو غیره . این سیستم به علت اینکه تولید حرارت نداشته و کارگاههای نجاری و فوالد سازی 

ید در این سیستم دیگر آمی بهتری داشته و مشکالتی که به واسطه آلوده شدن فن و سیستم به گرد وغبار برای پی سی های قدیمی پیش 

ک در مقابل مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها نیزمقاومتر میباشد معنی ندارد و همچنین بخاط بدنه مقاوم و ابعاد کوچ  

این مینی پی سی با استفاده از تکنولوژی های جدید بهترین جایگزین کیس های کامپیوتر در اتوماسیون های صنعتی و دستگاه های 

 کنترلی و حتی رابط کاربری پی ال سی ها می باشد

 اعجاز سرعت و کارایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعدد کاربری 



 

 

 

 تکنولوژی روز دنیا 

 

 

 شرکت تولیدی مروارید سازخزر

 نماینده رسمی ام اچ سی فرانسه در ایران

 3واحد 726ساختمان الله  .نرسیده به پل حافظتهران.خیابان جمهوریدفتر : 

 کارخانه : منطقه آزاد انزلی           

 mhc@mhc.irایمیل :   66727591 – 66722270تلفن :           

 mhciran-instagram         telegram@mhciran           www.mhc.ir         www.mp408.com 

http://www.mhc.ir/
http://www.mp408.com/

