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Komputer mini - ITX G4560 L1
Cena

1 456,00 zł

Opis produktu
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą komputerów wykonanych w formie
miniaturowych konstrukcji w oparciu o standard mini-ITX. Dzięki prawie 20-letniemu
doświadczeniu możemy zaproponować sprzęt charakteryzujący się starannym
wykonaniem, z możliwościami dopasowanymi do wymagań użytkownika.
Praktycznie każdy przedstawiony model może zostać zmodyfikowany wedle
Państwa życzenia poprzez zmianę wielkości pamięci, pojemności dysku twardego,
rodzaju procesora, obudowy, czy napędu optycznego. W naszych propozycjach
znajdują się zarówno komputery w miniaturowych obudowach z ultra-cichym
chłodzeniem, jak i specjalnie przeznaczone dla entuzjastów gier w niczym
nieustępujące dużo większym konstrukcjom.

Małe jest piękne, ciche i oszczędne!
Mini ITX to specjalny format płyt głównych stosowanych przy budowie
mini-komputerów. Konstrukcje takie zawierają standardowe podzespoły
(dyski, pamięci, napędy), jak te użyte w tradycyjnych PC, dzięki czemu w
cenie „zwykłego” komputera możemy zaoferować Państwu elegancką i
nietuzinkową maszynę.
Zamawiając u nas montaż komputera otrzymujecie Państwo:
Złożony wg. zamówienia, przetestowany sprzęt oparty na podzespołach renomowanych firm
Jeśli zakupiono również system operacyjny, będzie on zainstalowany wraz ze wszystkimi sterownikami
(oryginalne sterowniki w komplecie)
Do każdego egzemplarza dołączona jest karta gwarancyjna zwierająca wykaz podzespołów z ich
indywidualnymi numerami seryjnymi
Wraz ze sprzętem otrzymujecie Państwo fakturę VAT lub paragon z ceną zestawu, montażu i ew.
transportu.
Nie plombujemy obudowy, a to oznacza, że dopuszczamy ingerencję fachowego użytkownika
umożliwiając samodzielną rozbudowę, czy konserwację (odkurzanie) bez straty gwarancji.
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Poniższa propozycja to zestaw dla osób pragnących używać komputera, jako centrum multimedialnego, ale
także bardzo wydajnego sprzętu do zastosowań profesjonalnych. Zainstalowana płyta główna w formacie miniITX zawiera najnowsze rozwiązania techniczne (obsługuje najnowsze procesory Intela z serii G, i3, i5 ) w tym
m.in. ultra szybki kontroler USB 3.0 i SATA3. Zintegrowana karta graficzna z najnowszej Intel'a, pozwala na
uzyskanie obrazu jakości 4k, a interfejs HDMI pozwala na bezproblemową współpracę z nowoczesnymi
telewizorami LCD.
Komputer można dołączyć do sieci komputerowej zarówno kablowej jak i po zainstalowaniu karty,
bezprzewodowej WiFi. Na życzenie, możemy dodatkowo zainstalować tuner telewizyjny do odbioru
telewizji/radia analogowych i cyfrowych. Dostępne są także opcje z innymi pojemnościami dysków, lub innym
rozmiarem pamięci RAM.
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Główne cechy:
- niewielkie gabaryty
- najnowsze technologie
- pełna obsługa multimediów ze wsparciem rozdzielczości full HD i 4k
- b. wysoka wydajność
- możliwość wyboru wersji wyposażenia

Wymiary:
- wysokość 190mm
- szerokość 45mm
- głębokość 190mm

Zestaw zawiera:
- Płyta główna z chipsetem H110 mini-ITX
4x USB3.0 (2x tył + 2x front)
2x SATA III
HD audio
Gigabit LAN
HDMI
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Display Port
D-SUB

-

Procesor czterowątkowy 7 generacji Intel G4560 (2-rdzeniowy, 4-wątkowy)
karta graficzna Intel HD 610
RAM 8GB DDR4 (Maksymalnie 32GB)
Dysk SSD 120 GB (Maksymalnie 4TB HDD)
Zasilacz pasywny!

PROMOCJA!
Jak uzyskać legalny system operacyjny Windows 10 w cenie komputera - prosimy o kontakt mailowy
lub telefoniczny
Ponieważ każdy komputer montujemy indywidualnie, wg. zamówionej konfiguracji, istnieje
możliwość zmiany, dysku twardego, pamięci, napędu optycznego, obudowy.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową i telefoniczną.
Oferujemy także inne modele mini komputerów, zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z pełną
ofertą
22 257-86-86; 530 020 111
www.acd.pl www.NewLight.pl
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