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HDD/SSD

ELEGANTNÍ, TICHÝ A ENERGETICKY ÚSPORNÝ POČÍTAČ
S WINDOWS 8.1

Výkonný počítač pro každého
Všechny funkce a výkon tradièního stolního poèítaèe naleznete v elegantní 

malé krabièce z leštìného hliníku. Je vhodný jako domácí poèítaè, 

multimediální centrum (HTPC) nebo pro použití v podnikových kanceláøích - 

ideální øešení pro vzdálený pøístup (cloud computing). 

Pasivní chlazení bez ventilátoru a ekologický provoz
Poèítaè nabízí skvìlý pomìr pomìr cena-výkon, pøi velmi malé spotøebì 

elektrické energie. Nemá hluèný ventilátor a proto je naprosto tichý a úsporný. 

V bìžném denním využití jej nemusíte prakticky vypínat, protože jeho spotøeba 

v pohotovostním režimu je pouze 0,2 W a sledování Full HD videa vyžaduje 

pouze 10 wattù. V porovnání s klasickým moderním stolním poèítaèem, který 

je vybaven 400 W zdrojem a je v provozu 8 hodin dennì v typické kanceláøi, 

proto mùžete snadno ušetøit významnou èástku za elektrickou energii. 

Quad Core výkon
Nový výkonný ètyøjádrový Intel procesor je doplnìn 2 GB rychlé operaèní 

pamìti a integrovanou vnitøní pamìťí o velikosti 32 GB, kterou je možné rozšíøit 

pomocí SDHC karty. 

Možnost vložení interního disku
Do poèítaèe velmi snadno vložíte 2.5" pevný disk nebo SSD disk.

Windows 8.1 oficiální licence
Oficiální licence Windows 8.1 with Bing, která je pøedinstalována, vám umožní 

využívat poèítaè opravdu naplno. Snadno nainstalujete Windows software, hry 

nebo aplikace z Windows Store.

• ètyøjádrový procesor Intel Atom Z3735F s frekvencí 1.33 GHz

• možnost vložení interního 2.5" disku

• kovové tìlo s pasivním chlazením 

• až 90% úspora elektrické energie 

• zcela tichý provoz bez ventilátoru

• VGA/HDMI výstup na monitor

• oficiální licence Windows 8.1 with Bing s èeštinou

• operaèní pamìť 2 GB DDR3

• integrovaná vnitøní pamìť 32 GB eMMC (dostupné uživateli je 18 GB)

• L2 cache procesoru 2 MB

• Intel HD graphics (Bay Trail) s podporou DirectX 11,

   OpenCL 1.2, OpenGLES 2.0

• WiFi 802.11 b/g/n

• síťová karta pro pøipojení do poèítaèové sítì, 10/100 RJ45

• Bluetooth

• podpora pro vložení 2.5" disku nebo SSD disku

• èteèka pamìťových karet SDHC/SDXC karty (až 64 GB)

• podpora pro 2.4 GHz bezdrátovou klávesnici a myš

• rozmìry 190 x 140 x 43 mm

• hmotnost 216 g

Rozhraní
• HDMI

• VGA

• 3x USB 2.0 Host

• LAN RJ45

• SATA HDD

• èteèka karet SDHC/SDXC

• 3.5" zvukový výstup

  reproduktory/sluchátka

• vstup pro napájení

• zapínací/vypínací tlaèítko

Balení obsahuje
• EVOLVEO WinPC Q4

• HDMI kabel
• 230 V napájecí zdroj (12 V/1 A)

• uživatelský manuál
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