
Počítače AUTOCONT 
OfficePro 1000/3000

Počítače AUTOCONT spoléhají na nejnovější 
generaci procesorů Intel® Core™. Oceníte vyšší 
výkon při nižší spotřebě plus opět výkonnější 
grafiku a ještě více efektivity v úsporných 
režimech. V základních konfiguracích volte 
čipsety řady „H“, pro výkonné stroje čipsety 
řady „Z“, pro ideální podnikovou pracovní stanici 
pro velké organizace s dokonalou správou volte čipsety „Q“ (s funkcemi podpory 
Intel vPro). Pro plnou podporu všech funkcí musí být PC osazeno odpovídajícím 
modelem procesoru. Čipsety „B“ jsou optimální volbou pro řadové pracovní 
stanice v menších a středních organizacích. Některé konfigurace umožňují 
i zapojení disků do RAID podle.

Vybrané konfigurace s čipsety řady „B“ zaručují stabilitu image operačního 
systému až 36 měsíců a obsahují doživotní licenci speciálního softwaru pro vzdálenou správu 
a management s těmito základními funkcemi: Kontrola funkčnosti hardware & software: Monitorujte 
teplotu systému, ventilátor, napětí a stav hardware. Vzdálené ovládání: Vzdálená plocha, ovládání 
napájení, nastavení systému BIOS a aktualizace. Přístup k počítači prostřednictvím mobilního 
zařízení. Inventarizace: evidence instalovaného software a správa metadat zařízení Bezpečnost: 
Aktivace/deaktivace úložiště USB.

U nás máte také jistotu kvalitního šasi a spolehlivé napájecí části. Používáme značkové napájecí 
zdroje a výběr z ověřených modelů špičkových dodavatelů základních desek (Asus, Gigabyte, MSI). 
Všechny konfigurace procházejí předvýrobním i testováním a povýrobním zahořováním, RAID pole 
prověřujeme testem obnovy. 

Operační systém u nás získáte za nejlepší cenu a k tomu výhody. Může být být aktivován 
SecureBoot = funkce, díky které spustíte jen bezpečný, nikoliv škodlivě pozměněný systém.

Optimální konfiguraci vám vytvoříme na přání.

Formáty
SFF, mikrotower, miditower

Společnost AUTOCONT doporučuje zařízení se systémem Windows

www.autocont.cz 
obchod@autocont.cz

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

SFF
Rozměry: 96×330×365 mm 

Prachový filtr, napájení 85+

Pozice: vnější 1×5,25”, 1×3,5” 
vnitřní 2×3,5”, 1×2,5”

Mikro
Rozměry: 175×358×410 mm

Prachový filtr, napájení 85+ 

Pozice: vnější 2×5,25”, 
vnitřní 2×3,5” nebo 3×2,5”, 
nebo 1×2,5” a 1×3,5”

Midi
Rozměry: 195×431×450 mm

Protiprachové filtry, volitelně 
až 7 ventilátorů, až 2 vodní 
radiátory

Pozice: vnější 2×5,25”, vnitřní 
vertikální držák na HDD/SSD 
(2×3,5”, 3×2,5”)


