
Make your AiO...!
More Speed, Strength, Attraction, Configurable, Economic, Efficient  &...
 at
Less Space, Thickness, Noise, Cost, Power Consumption, Temperature &...

با PiO گرین، اکمپیوتر AiO را به انتخاب خود    بسازید! 

مدرن تر ، قدرتمندتر ، زیبا تر و باریک تر  
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GREEN LogoPanel Inverter

23.8” F-HD / VA Panel

WiFi Antena

2.5” HDD/SSD Option

مجهز به پنل فول اچ دى در سایز 23.8 اینچ
با زاویه دید باال و کنتراست کم نظیر

مجهز به منبع تغذیه مجزا براى پنل

مجهز به 2 آنتن واى فاى داخلى

قابلیت نصب تجهیزات ذخیره سازى اطالعات
در سایز 2.5 اینچ و بدون محدودیت ظرفیت

DDR4 قابلیت نصب 2 ماژول حافظه داخلى
32GB تا مجموع ظرفیت SO-DIMM در سایز

داراى کابل هاى برق و دیتاى ساتا

مجهز به ماژول بلوتوث و واى فاى پرسرعت
Dual Band AC 2.4/5GHz   |   BT v4.0

مجهز به 2 عدد اسپیکر استریو

کلید روشن و خاموش دستگاه با دسترسى آسان

مجهز به بدنه پالستیکى ABS با کیفیت بسیار باال

لوگوى آینه اى گرین

مجهز به کانال خروج هواى گرم پردازنده

مجهز به مادربرد ایسوس H110T با کیفیت باال
و قابلیت هاى فراوان

قابلیت نصب پردازنده هاى دسکتاپى نسل 6 و 7 اینتل
تحت سوکت LGA1151 با عملکرد سریع و قدرتمند

مجهز به هیت سینگ قدرتمند با 3 هیت پایپ

مجهز به کولر توربینى بسیار کم صدا و قدرتمند

مجهز به پایه آلومینیومى زیبا و مستحکم
با قابلیت تغییر زاویه عمودى تا 15 درجه

نماى پایین (زیر) دستگاه براى مشاهده تنوع و تعداد پورت هاى ورودى/خروجى دستگاه 

نماى باالى دستگاه براى مشاهده ضخامت بسیار پایین دستگاه

M.2 قابلیت نصب حافظه هاى جانبى فوق سریع
42/60mm بدون محدودیت ظرفیت و در تیپ طولى

داراى پورت USB با دسترسى آسان در پشت دستگاه
(امکان نصب هاب 3 کانال مخصوص USB با قابلیت نصب در زیر پنل جلو)

DDR4 Memory Option

SATA Cable

WiFi AC / BT Module

Speaker

I/O Switch
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CPU Air Duct 

ASUS MB H110T

CPU Intel LGA1151 Option

Heat-Pipe Heat-Sink

CPU Cooler

M.2 Socket3 (Type:2242/2260) Option

USB Port

داراى کیبورد بدون سیم (وایرلس) / فارسى
فوق العاده باریک /  مالتى مدیا 127 کلید

Wireless Keyboard

USB داراى دانگل وایرلس پورت
جهت ارتباط هم زمان باندل کیبورد و موس

Wireless Dongle

داراى موس بى سیم (وایرلس) اپتیکال
800/1200/1600DPI داراى 6 کلید / رزولوشن

Wireless Optical Mouse

 150W مجهز به آداپتور قدرتمند و پربازده
150W Adapter

ABS Plastic Cover

طراحى بسیار باریک بدنه که پهناى آن در منتهى الیه
کناره ها از باال، چپ و راست، فقط 14 میلى متر است!

14mm

طراحى بسیار باریک بدنه که پهناى آن در
منتهى الیه پایین و در بیشترین نقطه معادل

63 میلى متر است!

به دلیل نوع طراحى بسیار باریک این دستگاه، حجم بدنه اصلى این دستگاه
کمتر از 5 لیترمى باشد که در نوع خود بى سابقه است...!

63mm

>5 Liter

Aluminum Stand
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------------------------------------------------------------------------ 540.5mm ------------------------------------------------------------------------
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GPiO240-H110T

 23.8 اینچ

LED با نور پس زمینه VA صفحه نمایش

1920x1080px دقت تصویر فول اچ دی

زاویه دید گسترده 178 درجه ای

خیر

H110T Thin mini ITX ایسوس

LGA1151 اینتل

پشتیبانی از پردازنده ھای اینتل نسل 6 و 7

Core i5, Core i3, Pentium, Celeron پشتیبانی از سری

وابسته به نوع پردازنده

بله

سیستم خنک کننده Heat-Pipe با فن توربینی  کم صدا

DDR4 / SO-DIMM پشتیبانی از 2 رم لپ تاپی

2133/2400MHz 32 و فرکانسGB تا ظرفیت

بله

HD630/530 گرافیک داخلی مجتمع با پردازنده اینتل سری

خیر

بله (متناسب با پردازنده)

پشتیبانی از یک عدد HDD/SSD سایز 2.5 اینچ

پشتیبانی از M.2 SSD در فرمت 2242 و 2260

بله

Realtek RTL8111H + Intel I219V

USB 2.0 و یک عدد پورت USB3.1 چھار عدد پورت

DisplayPort خروجی تصویر

HDMI خروجی تصویر

COM - RS232 یک عدد پورت سریال

Mbps 10,100,1000 دو عدد پورت شبکه گیگابیتی

بله

آداپتور قدرتمند و کم مصرف گرین

19V/7.6A  150W

باندل کیبورد و ماوس بی سیم گرین

Intel® Dual Band AC 3160 / 802.11ac / Up to 433Mbps

Bluetooth 4.0  / بله

خروجی صدای استریو با بھرگیری از دو اسپیکر 3 واتی

اختیاری

4400g

540.5mm x 397mm x 14/63mm

تا 15درجه نسبت به خط عمود (10درجه عقب و 5درجه جلو)

2 رنگ (مشکی / سفید)

قابلیت پشتیبانی از ویندوز ھای متداول 7 و 10

24 ماه گارانتی یکپارچه گرین

مدل دستگاه

ابعاد صفحه نمایش

نوع پنل نمایشگر

دقت تصویر

زاویه دید

قابلیت لمسی

مدل

سوکت

مدل پردازنده

سری پردازنده

تعداد ھسته و فرکانس

قابلیت ارتقا توسط کاربر

خنک کننده پردازنده

نوع رم

مشخصات

قابلیت ارتقا توسط کاربر

مدل گرافیک

کارت گرافیک مجزا

قابلیت ارتقا توسط کاربر

ذخیره سازی 2.5 اینچی

M.2 پشتیبانی از حافظه

قابلیت ارتقا توسط کاربر

کارت شبکه

USB3.0/USB3.1

DisplayPort

HDMI

Serial Port

RJ45 Port

Audio Jack/Mic In

نوع منبع تغذیه

مشخصات منبع تغذیه

کیبورد و موس

وای فای

بلوتوث

اسپیکر

USB ھاب

وزن دستگاه

ابعاد بیرونی دستگاه

قابلیت تنظیم زاویه پایه

تنوع رنگ

سیستم عامل

گارانتی

صفحه نمایش

مادربرد

پردازنده

حافظه داخلی

گرافیک

تجھیزات ذخیره سازی

شبکه

پورت ھای

 ورودی و خروجی

منبع تغذیه

تجھیزات جانبی

مشخصات فیزیکی

پشتیبانی

GPiO240-H110T گرین PiO جدول مشخصات فنى    PiO چیست !؟  (معرفى PiO و قابلیت هاى آن در قیاس با کامپیوترهاى آل این وان (AiO) و کامپیوترهاى رایج دسکتاپ)
اغلب ما با کامپیوترھای یک پارچه All in One (که اصطالحا AiO نامیده می شوند) آشنا ھستیم و اولین نکته مثبتی که در ذھن ما نقش می بندد، طراحی زیباتر و فضای کمتری است که AiO ھا در مقایسه با کامپیوترھای رومیزی Desktop دارند. طی سال ھای اخیر شاھد ھجوم انواع برندھا با مدل ھا و امکانات مختلف AiO بوده ایم که در

کنار لپ تاپ ھا توانسته اند سھم نسبتا مناسبی از این بازار کامپیوتر را به خود اختصاص دھند. اما چرا ھیچ کدام از LapTop ھا و AiO ھا نتوانسته اند از نظر عملکرد، قابلیت و خدمات، جایگزین بدون دردسری برای کامپیوترھای رومیزی رایج شوند!  این سوال، بھانه ای است که در ادامه به پاسخ آن و راھکار ارایه شده توسط شرکت سیاره

سبز ”GREEN“ خواھیم پرداخت...   ھمانطور که می دانید، کامپیوترھای یکپارچه AiO کم حجم و به صورت پک شده و با سخت افزارھای نصب شده و کامل ارایه می شوند و اغلب ارایه کنندگان کامپیوترھای AiO بر این موضوع تاکید دارند که از نظر عملکرد، قدرت پردازشی و ... محصولشان قادر به رقابت با کامپیوترھای رومیزی مرسوم است!

اما درواقع اینگونه نیســت! چرا که ازنظر مصرف کننده، مجموعه ای از اختیارات، امکانات و قابلیت ھای که در کامپیوترھای رومیزی (دســکتاپ) رایج وجود داشــته، در اینگونه محصوالت AiO در دســترس نیســت! این در حالیســت که اغلب سیســتم ھای AiO متداول، دارای نقایصی می باشــند که از این جمله می توان به عدم امکان ارتقای این

(CPU Embedded اصطالحا) ھای رایج بازار، شــاھد اســتفاده از مادربردھای اختصاصی با پردازنده ھای آنُبرد AiO سیســتم ھا، عدم امکان انتخاب قطعات اصلی به دلخواه کاربر، تعمیر و نگھداری پر ھزینه تر، ابعاد و ظاھر نچندان دلچســب، ھزینه بیشــتر در برابر یک کامپیوتر دســکتاپ و ... اشــاره نمود. با بررســی مختصر در مشــخصات فنی اغلب

مخصوص موبایل با پسوند U خواھید بود که از نظر عملکرد تا مرز %50 ضعیف تر از پردازندھای سوکتی دسکتاپ ھستند. به عنوان مثال در جدول زیر، توجه شما را به مقایسه عملکرد دو مدل پردازنده اینتل Core i3 7100 (مخصوص دسکتاپ) با Core i3 7100U (آنُبرد و مخصوص تجھیزات موبایل که در اغلب AiO ھا مورد استفاده قرار می گیرد)

جلب می نماییم. در واقع و باتوجه به نتایج فوق می توان عنوان داشــت که تقریبا عملکرد یک پردازنده Pentium دســتکاپی، معادل یک پردازنده

Core i3 موبایلی (آنبرد سری U) است که خود نشان دھنده قدرت و عملکرد پردازنده ھای دسکتاپی است که در PiO گرین (بر خالف AiO ھای

متداول بازار) قابل اســتفاده می باشــند. تیم تحقیق و توســعه شــرکت ســیاره ســبز با پشتوانه دانش 23 ساله در حوزه صنعت IT و سیستم ھای

کامپیوتری و ھمچنین جمع آوری نظرات مصرف کنندگان محترم، مدت بســیار زیادی را صرف طراحی، تســت، اصالح و عرضه محصولی نموده که

امروز می توان آن را با مدل GPiO240-H110T تحت نام تجاری GREEN در بازار یافت. در این محصول تمامی نواقص دســتگاه ھای All In One تا

حدامکان بر طرف شــده اســت و محصولی بســیار زیبا، باکیفیت و بســیار رقابتی و درخور شــان مصرف کننده ایرانی، روانه بازار شــده است. ضمن

اینکه شــرکت ســیاره ســبز در نظر دارد تا به زودی تنوع این محصول را در چند رنج با مشــخصات مختلف، گســترش داده و به یکی از گروه کاالھای

تولید عمده خود تبدیل نماید. بدون شک در این مسیر نیاز به حمایت کارشناسان فنی و افراد حرفه ای بازار در شناخت و معرفی این محصول داریم.

کامپیوتر رومیزی متداول

دارد

دارد

بیشتر از 40 لیتر

بیشتر از 200 وات

خانگی، اداری، گیمینگ

گارانتی قطعات به صورت مجزا

Intel Core i3 7100
Score 425

قابلیت ھا

قابلیت انتخاب و نصب پردازنده به انتخاب مصرف کننده

قابلیت سرویس و ارتقای سیستم توسط مصرف کننده

حجم فضای مورد نیاز کل سیستم

میزان مصرف انرژی کل سیستم

مورد استفاده مرسوم

گارانتی

امتیاز پردازنده ھم رده
Cinebench R15 Multi-Core در تست

AiO کامپیوتر یکپارچه

ندارد

ندارد

کمتر از 20 لیتر

کمتر از 150 وات

خانگی، اداری

گارانتی یک پارچه

Intel Core i3 7100U
Score 261

کامپیوتر PiO گرین

دارد

دارد

کمتر از 10 لیتر

کمتر از 150 وات

خانگی، اداری

گارانتی یک پارچه گرین

Intel Core i3 7100
Score 425

راه اندازی PiO به ســوی AiO (قطعات اختیاری که توســط کاربر انتخاب و بر روی PiO گرین قابل نصب می باشــند تا دســتگاه AiO زیبای خود را آماده به کار نمایند)

پـردازنـــده CPU: قابلیت پشتیبانی از پردازنده ھای 14 نانومتری اینتل Core i5 , Core i3 , Pentium , Celeron نسل ششم و ھفتم باتوان مصرفی کمتر از 65 وات

2400/2133MHz با فرکانس کاری (32GB حداکثر مجموع ظرفیت) DDR4 (معروف به رم ھای لپ تاپی) SO-DIMM حافظـه اصـلـی: قابلیت پشتیبانی از دو ماژول رم

ذخیره اطالعات: قابلیت پشتیبانی ھم زمان از یک ماژول M.2 SSD (تیپ طولی 42/60mm) و ھمچنین یک عدد SSD یا HDD در سایز "2.5 و بدون محدودیت ظرفیت

نمایشگر FHD ھمراه با زاوایه دید گسترده:

دستگاه PiO گرین مجھز به یک صفحه نمایش 23.8 اینچی با رزولوشن 1920x 1080p و نسبت تصویر 16.9می باشد که به لطف بھر گیری از پنل VA ، نمایشگر این دستگاه قادر به تولید کنتراست فوق العاده در کنار زاوایه دید بسیار گسترده است. این پنل از روکش مات بھره مند است که در مقابل بازتاب نور مقاوم می باشد.

:ASUS  H110T مادربرد با کیفیت ایســوس

قلب تپنده این دستگاه با ھمکاری کمپانی ایسوس به مادربرد ASUS H110T در سایز tHIN MINI itx بر پایه چیپ ست H110 اینتل مجھز شده است که از پردازنده ھای 14 نانومتری Core Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron نسل ششم و ھفتم اینتل با قابلیت  نصب بروی سوکت LGA 1151 پشتیبانی می کند.

طراحی زیبا، چشــم نواز و منحصر به فرد:

گرین با دقت بسیار، تالش نموده تا در کنار ارائه ی صفحه نمایش بزرگ و قابلیت ھای سخت افزاری ویژه، محصولی جذاب را روانه ی بازار کند. طراحی بسیار باریک بدنه با بھره مندی از بھترین مواد پالستیکی ABS، صفحه نمایشگر بدون فریم و ھمچنین پایه آلومینیومی ظریف، ترکیب چشم نوازی در اختیار کاربر قرار می دھد.

باندل کیبورد و موس بی ســیم Slim گرین:

دســتگاه PiO گرین مجھز به باندل بی ســیم موس 6 کلید و کیبورد 127 کلید مالتی مدیای بســیار باریک و خوش دســت اســت که عالوه بر طراحی زیبا و کم جا، برای اتصال فقط از یک دانگل USB اســتفاده می کنند. این باندل عالوه بر ســازگاری با انواع سیســتم عامل ھا، نیازی به نصب نرم افزار یا درایور راه انداز ندارد.

آداپتــور قدرتمند 150 واتی و پر بازده گرین:

آداپتور قدرتمند 150 واتی گرین وظیفه تامین توان مورد نیاز سیستم PiO گرین با حداکثر پیکر بندی انتخاب شده توسط کاربر را بر عھده دارد. این آداپتور قدرتمند عالوه بر راندمان بسیار باال (مطابق استاندارد معتبر VI) دارای مدارات محافظتی کامل در بخش ورودی و خروجی است که سالمت سیستم را تضمین می کند.

COM/RS232 پورت ھای مادربرد + سریال

چھار پورت USB3.1، یک پورت USB2.0، جک ھای صدا، دو پورت گیگابیتی RJ45 شــبکه، خروجی تصویر HDMI و DisplayPort در کنار پورت ســریال (پورت COM/RS232 ھنوز ھم در اتوماســیون صنعتی، بانک ھا و... کاربرد دارد)، دســتگاه PiO گرین را برای مصارف گوناگون خانگی، اداری، صنعتی و.. مجھز نموده اســت.

ماژول وای فای پر ســرعت و بلوتوث اینتل:

دستگاه PiO گرین مجھز به ماژول WiFi دوال باند (باندھای 2.4GHz و 5GHz) اینتل Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 با استاندارد 802.11ac به ھمراه دو آنتن مجزا و با حداکثر سرعت 433Mbps است که انتقال سریع اطالعات را برای کاربر مھیا می سازد. ھمچنین این ماژول به بلوتوث نسخه 4 مجھز می باشد.

کولینــگ توربینی قدرتمند، کم صدا و باریک:

دســتگاه PiO گرین مجھز به کولینگ اکتیو قدرتمند و کم صدا ا ســت که از 3 ھیت پایپ 8mm و فن با ســبک کولینگ توربینی بھره مند می باشــد. بنابراین کاربر می تواند به آســانی رنج گســترده ای از پردازنده ھای قدرتمند اینتل نســل 6 و 7 با توان مصرفی کمتر از 65 وات را بدون دغدغه برای سیســتم خود انتخاب کند.

اسپیکرھای یکپارچه استریوی خوش صدا:

دســتگاه PiO گرین مجھز به دو اســپیکر ســه واتی اســتریو با کیفیت صدای مناســب اســت که تجربه شــنیداری بی نظیری را ھنگام تماشــای فیلم یا شــنیدن موزیک برای شــما رقم خواھند زد. این اســپیکر ھا در طرفین پنل پشــتی و بصورت توکار تعبیه شــده اند تا شاھد ظاھر بھتری از دستگاه در قسمت جلوی ان باشیم.

دوسال گارانتی  گرین برای اجزای PiO گرین:

تمامی اجزای دســتگاه PiO گرین (شــامل صفحه نمایش، مادربرد، ماژول WiFi، اســپیکرھا، سیســتم کولینگ، کیبورد، موس، آداپتور و بردھای الکترونیکی داخلی که برروی PiO گرین نصب شــده اند)، توســط شــرکت ســیاره ســبز به مدت 24 ماه گارانتی یکپارچه شــده اند و گارانتی گرین، پشــتیبان انتخاب شــما خواھد بود. 
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