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 چگونه از یک کامپیوتر دو نفری استفاده کنیم؟
از یک کامپیوتر را فراهم   ی دوکاربرکامپیوتر دو کاربره رایادو لوکس یک دستگاه پرقدرت است که امکان استفاده 

 .کند می 
به صورت مجزا دو نفر هم   توانید چندین کیس می  استفاده از کامپیوتر دوکاربره رایادو لوکس بدون داشتن  با 

 .و مستقل از کامپیوتر استفاده کنند   زمان
به این معنی که افراد در محیط خانه به جای استفاده از چندین کیس مجزا و استفاده بیهوده از فضا برای کیس  

عاملی که نیاز دارند با متصل  برد و مانیتور و دیگر دستگاه های جانبی و هر سیستم س، کی توانند با تهیه مومی 
 .نمایش خود به کامپیوتر دوکاربره رایادو لوکس از آن بهره ببرند کردن صفحه 

 نحوه کارکرد کامپیوتر دو کاربره رایادو لوکس
نمایش و موس و  که کاربران با اتصال صفحه  نحوه کارکرد کامپیوتر دو کاربره رایادو لوکس به این شکل است

 .از این دستگاه استفاده کنند  توانند و مستقیم می  طور مستقل کیبرد مجزا به این دستگاه به 
طور مستقل  زمان به چند کاربر را به لوکس یک کیس کامل است که امکان استفاده هم    کامپیوتر دو کاربره رایادو

 .کند فراهم می  را
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 کامپیوتر دوکاربره رایادو لوکس به ما چه کمکی می کند؟
 .ها برای رفع نیازهای خود و کارهای بسیار در خانه به کامپیوتر نیاز دارند بسیاری از خانواده 

 .شود که در یک خانه دو نفر همزمان به کامپیوتر نیاز دارند مشکالت از زمانی آغاز می 
 طور زمان به چند کاربر را به لوکس یک کیس کامل است که امکان استفاده هم    دو کاربره رایادوکامپیوتر 

 .کند مستقل فراهم می 
 .ها دشوار استبرای بسیاری از خانواده   هزینه خرید دو کامپیوتر

 .ها به وجود نیاید آید تا هزینه اضافی برای آن ها می رایادو لوکس به کمک خانواده 

 کاربرد
 .ها را دوبار خریداری کنید ها نیازی نیست آن افزارهای غیر رایگان و بازی رای استفاده از نرم ب •

 .کنید افزارها را یک بار نصب می تمامی نرم  •

 .کیفیت تصاویر را ندارد کامپیوتر دوکاربره رایادو لوکس افت سرعت و •

 پیشنهاد ویژه 

 .یی داردبال  رایانه دوکاربره رایادولوکس قدرت پردازش بسیار
 .برای امور گرافیکی ، مدل سازی، طراحی سه بعدی انتخاب بسیار مناسبی است

 .استفاده کنید  رایادو اکو یا رایادو توانید ازمی  اما اگر شما نیاز به پردازش های سنگین ندارید 

 مزایا
 هاکاهش هزینه •

 .یابد درصد کاهش می   50های شما حداقل با رایادو هزینه 
 .کنید کنید و دو نفری از آن استفاده می یک رایادو خریداری می 

 .شودجویی می در خرید تجهیزات صرفه  که
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 کاهش مصرف برق •

 .کند وات برق مصرف می  30کند و یک رایادو  وات برق مصرف می  300یک کامپیوتر معمولی 
وات   30وات به   600تواند بشود با یک حساب سر انگشتی نسبت یک رایادو جایگزین دو کامپیوتر می 

 .درصد کاهش مصرف برق داریم  95برق مصرفی 

 ستفاده در محیط های کوچکا •

توانید آن را در هر  ابعاد و اندازه رایادو در مقایسه با یک کیس معمولی بسیار کوچک است و می 
 کجایی 

 توانید قرار دهید. ابعاد آن بسیار قابل توجه است می 
 .آن را روی میز خود قرار دهید 

 مدیریت آسان •

 .تواند آن را به صورت مجزا برای خود مدیریت کند می هرکاربر  
 .توانید دسترسی یک کاربر تحت کنترل کاربر دیگری باشد یا در صورت نیاز می 

 تمام تنظیمات کامپیوتر دوکاربره رایادو لوکس 
 .تواند با توجه به نیاز شما تغییر پیدا کند می 

 پردازنده
 .است که قدرت پردازش آن بسیار بال است i7 لوکس پردازنده کامپیوتر دو کاربره رایادو 

 به عنوان مثال شما می توانید به طور هم زمان از یک کامپیوتر رایادو لوکس استفاده کنید و به صورت مستقل 
را اجرا کرده و بدون تداخل با یک دیگر،کار   و گرفیکی   برنامه هایی چون فتوشاپ و دیگر برنامه های سنگین

 .کنید 

وی این محصول باعث می شود شما بدون افت سرعت در انجام کارها چندین برنامه را به طور هم  پردازنده ق 
را بیشتر می کند و در سرعت   cpu زمان اجرا و استفاده کنید زیرا استفاده چندین برنامه فقط درصد استفاده از

 .تاثیری ندارد آن
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د استفاده از برنامه های سنگین و حرفه ای  دستگاه رایادو لوکس می تواند کمک زیادی به شما که نیازمن
بکند و نگرانی شما را برای خرید چندین کیس با هزینه بال و قبض برق سنگین و کافی نبودن جای    هستید 

 .استقرار کیس های بر طرف کند  کافی برای

 مقایسه رایادولوکس و یک کامپیوتر معمولی
  

 کامپیوتر معمولی  رایادولوکس   

 وات  300 وات  30 مصرف برق 

 ا کاربر   کاربر  2 تعداد کاربران 

 پر حجم  کم حجم  فضای اشغالی 

 برابر رایادو لوکس 2 نصف کامپیوتر معمولی  هزینه 

 

 

https://raya2.ir/

