ورقة البيانات

ELWS-BCDM01

محطة عمل فيديو صغيرة الحجم  BCDVideoللمبتدئين

أداء معقول وميسورُ ،صمم لتعدد
االستخدامات

الميزات الرئيسية

يوفر  ELWS-BCDM01للمبتدئين تخزين  SATAلدورة العمل على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ومعالج ™ 10th Generation Core ®Intel
للحصول على أداء سريع ومستقر .يتيح المعالج الموجود على اللوحة

ما يصل إلى  2تيرابايت من التخزين الخام
معالج™ Intel® Coreمن الجيل العاشر

تقريبا مقارنة بنظرائه من الجيل التاسع
إمكانات حوسبة أعلى بنسبة %18
ً

من المعالجات السابقة .توفر بطاقة رسومات 630 Intel® UHD Graphics

نظام التشغيل Pro 10 Windows

توفر محطة العمل المصغرة هذه مرونة نشر ال مثيل لها ،مما يسمح

 SSD 2.Mومحركات أقراص  SATAدورة تشغيل 7/24

قويا لعرض بيانات الفيديو ،مع الحفاظ على بصمة خفيفة.
أداء ً
المدمجة ً

بنشر هيكلها الصغير في أي بيئة أعمال صغيرة .مع ما يصل إلى 2
تيرابايت من التخزين الخام و 32جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
 ،DDR4يعد هذا الحل األمثل ألي مشروع في طور البدء.

ضمان لمدة  5سنوات في الموقع
وفي يوم العمل التالي

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
الدعم التقنيsupport@bcdinc.com :
ELWS R1.0-BCDM01

حقوق النشر ©  .BCD ،2021جميع الحقوق محفوظة .تُ َق َّدم هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط.
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ورقة البيانات

ELWS-BCDM01

محطة عمل فيديو صغيرة الحجم  BCDVideoللمبتدئين

نظام
نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro
ذاكرة

التكوين القياسي 16 :جيجابايت ( 8 × 2جيجابايت)
كأقصى تهيئة :ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى
 32جيجابايت (فتحتا )DDR4 DIMM

ميكانيكي

تخزين

عامل التصميم

مواضع محرك األقراص الصلبة

مجهري

مزود /مزودات الطاقة

( 65 )1واط ( 100-240فولت تيار متردد)

حرارة التشغيل

معالج /معالجات

(أدنى)  41°فهرنهايت ( -أقصى)  95°فهرنهايت
[(أدنى)  5°مئوي (أقصى)  35°مئوي]

( )1معالج  ™ Intel® Coreمن الجيل العاشر (يصل
خيطا 4.50 ،جيجاهرتز)
إلى  8مراكزً 16 ،

رطوبة التشغيل

بروسيسور باسمارك

Intel® Core ™ i3-10100T: 7,510
Intel® Core ™ i5-10500T: 10,773
Intel® Core ™ i7-10700T: 13,183

تبديد الحرارة

 177وحدة حرارية بريطانية  /ساعة كحد أقصى

األبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

الشبكات

( )1منافذ  RJ45 1جيجابايت إيثرنت

الرسومات

بطاقة الرسومات المدمجة  UHD 630من ®Intel
منفذ /منافذ USB

( 80%~20بدون تكثيف)

 1.4بوصة ×  7.0بوصة ×  7.2بوصة ( 36ملم
×  178ملم ×  182ملم)

أقصى وزن

 3.04أرطال ( 1.38كجم)

الضمان

خلفي (USB 3.1 Gen 1، (2) USB 2.0 )2؛
أمامي (USB 3.1 Gen 1 )2

 5سنوات ،في الموقع ،NBD ،حافظ على قوتك
ضمان محرك األقراص
الم ّ
صنعة
الشركة ُ
BCD

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
الدعم التقنيsupport@bcdinc.com :
ELWS R1.0-BCDM01

حقوق النشر ©  .BCD ،2021جميع الحقوق محفوظة .تُ َق َّدم هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط.

إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسايد وزيون هي عالمات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.

وضع ( 2.5 )1بوصة و( )1فتحة M.2 SSD

دعم محرك األقراص الصلبة
PCIe NVMe & SATA

أقصى تخزين

تصل إلى  2تيرابايت

