
Počítače AUTOCONT 
OfficePro mini/NUC

Počítače AUTOCONT spoléhají na nejnovější generaci procesorů 
Intel® Core™.

Oceníte vyšší výkon při nižší spotřebě plus opět výkonnější grafiku 
Intel a ještě více efektivity v úsporných režimech.

Mini formát UCFF (NUC, Brix) je vhodný pro místa s nedostatkem 
prostoru, kiosky a do lehkých průmyslových provozů, škol. 
Kompletujeme z více než 30 základů, postavených na procesorech 
Intel® core™ i3, Core i5 a Core i 7. Volitelně instalujeme Intel Optane 
memory moduly, které slouží jako disková cache. U některých 
provedení lze instalovat až 2 disky v RAID, podle modelu.

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 prochází 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.

Formát mini
Vybrané modely bez točivých součástí 

Příklady rozměrů 245×227×68 mm nebo 
307×190×36,8 mm nebo 228×187×61.5mm

Pozice: vnější 1×5,25” nebo žádná, vnitřní 
1-2×2,5”

Formát NUC
Vybrané modely bez točivých součástí 

Rozměry 115×111×32,7/48.7 mm

Příklady pozic: 1×2,5” + M.2 (PCIe) nebo 
2×M.2 (PCIe) nebo 1×M.2 SATA, podle 
specifikace

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


