
Vždy nabízíme více
 • Více jistoty - přes 20 
servisních míst ve všech 
regionech ČR a SR

 • Více referencí - 450 000 
spokojených uživatelů

 • Více kvality - přes 25 
let tradice a zkušeností 
ve výrobě počitačů

 • Více ověřených 
konfigurací - až 99 
variant každého modelu

 • Skladové modely 
k dodání ihned, 
zakázkové modely 
do 3 až 7 dní

 • Nejširší výběr 
předinstalovaných edicí 
operačního systému 

 • Výběr spolehlivých 
a rychlých SSD

 • Software odladěno, 
nainstalováno 
a připraveno ke spuštění

 • Tovární konfigurace 
uložena do záložní 
partice pro případnou 
obnovu i bez médií

 • Za příplatek AC Asistent 
OnSite - záruční servis 
u zákazníka

 • Záruka 3 roky

Pracovní stanice 
AUTOCONT Integra

Procesory
Osazujeme procesory Intel® Core™ i9 
a Intel™ Xeon®, které jsou vyvinuté pro 
nejvyšší možnou zátěž a permanentní 
chod. Ohromí vás maximální výkon 
a spolehlivost. Nové instrukční sady 
s nabídkou vyššího výkonu o stejném 
taktu. Režim turbo s automatickým 
přetaktováním a Virtualization Technology 
umožňuje práci ve více operačních 
systémech. Neuvěřitelně nízká spotřeba.

Integra 7030
Pracovní stanice v elegantním 
provedení s efektivním 
vnitřním uspořádáním

Grafické karty
Osazujeme pouze 
profesionální modely s čipy 
ATI® FirePro™ a nVidia® 
Quadro™ certifikované 
výrobci aplikací pro CAD. 
Výkonu a stability využijete 
nejvíc v programech 
pro CAD, GIS, VR, AR, 
vizualizaci, střih audia/
videa a VT výpočty.

Šasi
Používáme šasi špičkového standardu „Designed in Sweden“ od společnosti Fractal Design.  
Velmi tiché a modulární. 

 • Minimalistický a poutavý skandinávský 
design, spolu s maximálním odhlučněním, 
konfigurovatelností a funkčností.

 • Bočnice a přední dvířka skříně jsou opatřeny 
hutným, zvuk pohlcujícím materiálem, což 
vede k ukázkovému odhlučnění.

 • Tlumicí materiál pro optimální odhlučnění - 
na stěny skříní používáme hutný bitumen pro 
opravdu výrazné utlumení hluku.

 • Dva ventilátory Silent Series R2 s hydro-
dynamickými ložisky jsou již součástí balení.

 • Nový beznářaďový držák předního 
ventilátoru, se kterým je výměna předních 
ventilátorů hračka.

 • ModuVent™ design - uživatel si sám může 
vybrat mezi optimálním odhlučněním 
a maximálním průtokem vzduchu.

 • Horní koš pro pevné disky (5 pozic) je 
možné otočit o 90 stupňů nebo zcela 
odstranit, a zajistit tak ještě lepší chlazení

www.autocont.cz 
obchod@autocont.cz

Společnost AUTOCONT doporučuje zařízení se systémem Windows

Integra 7040
Univerzální pracovní 
stanice do 19“ zástavby 
v serverovnách

Integra 7050
Univerzální a rozšiřitelná, 
s funkcemi na podporu 
vzdálené správy


