
Počítače AutoCont 
OfficePro mini/NUC

Neomezené možnosti
Řada počítačů standardu Intel® 
NUC je založena na základních 
deskách formátu UCFF o velikosti 
4x4”. Předpřipravené šasi má slot 
na paměti (SO-DIMM), disky (2,5“ 
SSD mSATA/.M2, nebo 2,5“ HDD 
SATA a také konektor pro wi-fi 
adaptér (mini PCIe). Nyní můžete 
promítat videa a hrát hry na počítači, 
který se vejde všude.

AC OfficePro klient
Nejmenší tiché PC zcela bez točivých 
součástí jako tenký klient a přehrávač 
digitálního obsahu.

Intel • ® Atom, HDMI+VGA
SSD, volit. WiFi •
Windows Bing (= Home) •
vhodný pro Cloud •
190 x 116 x 40 mm, VESA •

Široký výběr
Počítače ve formátu Intel® 
NUC poskytují hodně možnosti 
použití: ovládání kamerových 
systémů, řešení typu digital 
signage, domácí multimediální 
centrum. Existuje řada důvodů 
proč využít Intel® NUC, stačí 
jen vybrat ten správný model. 
Od procesorů Intel® Atom™ až 
po Intel® Core™ vPro™.

AC OfficePro NUC
Variabilní řada nejmenších a výkonných 
počítačů.

Procesory až po Intel • ® Core™ i7
Windows 10 Pro / Windows Bing •
Vhodné pro SSD/HDD •
volitelně WiFi •
Rozměry 115 x 111 x 32,7/48.7 mm •

AC OfficePro 1050 pasív
Pasivně chlazený model ve formátu NUC, 
VESA adaptér.

Procesory až IntelR Core™ i5 •
Windows 10 Pro / Windows Bing •
Rozměry 140 x 111 x 51 mm •

AC OfficePro 1050 IP65
Pasivně chlazený model s krytím proti 
tryskající vodě; gumové průchodky na 
kabeláž, bez VESA úchytů.

Procesory až Intel • ® Core™ i5
Windows 10 Pro / Windows Bing •
Rozměry 150 x 158 x 54 mm •

Počítače AutoCont spoléhají na nejnovější generaci procesorů Intel® Core™. Oceníte vyšší výkon při 
nižší spotřebě plus opět výkonnější grafiku Intel HD, TurboBoost a ještě více efektivity v úsporných 
režimech. Operační systém u nás získáte za nejlepší cenu a k tomu výhody: Instalační médium Windows 
obsahuje obě edice 32/64 bit a více jazykových verzí. Může být být aktivován SecureBoot = funkce, 
díky které spustíte jen bezpečný, nikoliv škodlivě pozměněný systém.

Společnost AutoCont doporučuje zařízení se systémem Windows

Vždy nabízíme více
Více jistoty - 40  •
servisních míst ve všech 
regionech 

Více referencí - 400 000  •
spokojených uživatelů

Více kvality - 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 verzí 
operačního systému 
na přání 

Výběr spolehlivých  •
a tichých disků SSD

Vše 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 •

www.autocont.cz 
obchod@autocont.cz


