
Počítače AutoCont 
OfficePro 1000/3000

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. Ve výkonných strojích používáme čipsety řady „Z“, pro ideální 
řadovou pracovní stanici s dokonalou správou volte čipsety „B“ (SBA) 
nebo „Q“ (vPro). V počítačích řady OfficePro 3000 s čipsetem B85 
najdete řadu nových užitečných funkcí pro vzdálenou správu svého PC. 
Balík nových utilit Intel nese název SBA = Small Business Advantage. 
Každý uživatel nebo správce může používat funkce: Software Monitor, 
USB Blocker, Data Backup/Restore, Energy Saver, PC Health Center. 
U nás máte také jistotu kvalitního šasi a spolehlivé napájecí části. 

AC OfficePro 1010
Ekonomické mini PC v industriálním designu. 
Vhodné k připevnění za monitor nebo na držák. 

Procesory Intel Celeron • ®, Intel Pentium až 
Intel® Core™ i3
Windows 10 Pro s možností downgrade •
Vnější pozice: 1x5,25” pro optickou  •
mechaniku ve slim formátu
Rozměry 245 x 227 x 68 mm •

AC OfficePro 1020
Pasivně chlazený model, vhodný jako 
podstavec pod monitor nebo k upevnění 
za něj nebo k nábytku.

Procesory Intel • ® Core™ i3, Core™ i5
Windows 10 Pro s možností downgrade •
Vhodné pro SSD i HDD •
Bez vnějších pozic •
Rozměry 307 x 190 x 36,8 mm •

AC OfficePro 1025
Elegantní pasivně chlazený model, vhodný 
k upevnění za monitor nebo k nábytku.

Procesory Intel • ® Core™ i3, Core™ i5
Windows 10 Pro s možností downgrade •
Vhodné pro SSD i HDD •
Varianty s pozicí pro COM port a optickou  •
mechaniku
Rozměry 228 x 187 x 61.5mm (š x h x v) •

AC OfficePro 1035/3045
Kvalitní, prověřená a rozšiřitelná klasika. 
Vysoká spolehlivost a ergonomie, možnost 
úpravy pro beznástrojový servis.

Procesory Intel • ® Celeron™, Intel® 
Pentium™, až Intel Core™ i7
Windows 10 Pro s možností downgrade •

SIlEnT
360x180x405mm

MIDI
420x190x438mm

MIKRO
370x100x325mm

Společnost AutoCont doporučuje zařízení se systémem Windows

www.autocont.cz 
obchod@autocont.cz

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 •


