P.U.H. HANT Maria Kurowska ul. Brzoskwiniowa 30 62-095 Murowana Goślina

P.U.H. HANT Maria Kurowska
uL Brzoskwiniowa 30
62-095 Murowana Goślina

Asus MiniPC ASUS PB60V-B5102ZD w10P i5-9500T/8/256/Integ/USB
Dane Podstawowe
Producent: ASUS
Kod Producenta: PB60V-B5102ZD
Kod EAN: 4718017908788
Gwarancja zewnętrzna: 3 lata

Tabela Parametryczna
Model: MiniPC PB60V-B5102ZD
Rodzina procesora: Intel Core i5
Taktowanie procesora: 0 Hz
Taktowanie (Boost): 0 Hz
Pozostałe informacje o procesorze: Intel i5-9500T
Karta graficzna: Intel UHD - zintegrowana
Maks. wielkość pamięci: 32 GB
Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB
Liczba wolnych gniazd pamięci: 1
Rodzaj pamięci: DDR4
Częstotliwość szyny pamięci: 2400 MHz
Pojemność zainstalowanych dysków: 256 GB
Maks. pojemność dysków: 1.256 TB
Maks. liczba dysków: 2
Typ dysku: HDD+SSD
Format szerokości: M.2
Interfejs dysku: PCI-Express
Komunikacja: LAN 10/100/1000
Komunikacja: WiFi 802.11 ax
Komunikacja: Bluetooth
Karta dźwiękowa:
Czytnik kart pamięci: Nie
Porty USB: 2 x USB 2.0 Type-A
Porty USB: 5 x USB 3.0 Type-A
Porty USB: 1 x USB 3.1 Type-C
Porty wideo: 1 x VGA (15 pin D-Sub)
Porty wideo: 1 x HDMI
Porty wideo: 1 x DisplayPort
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Mikrofon)
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo)
Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
Pozostałe porty we/wy: 1 x USB 3.1 Type C
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
Obudowa: Mini PC
Akcesoria w zestawie:
Kolor: Czarny
Wymiary: 175 x 175 x 34 mm
Waga: 0 kg
Pozostałe parametry:
Informacje o gwarancji: 36 miesięcy

Opis
MiniPC ASUS PB60V-B5102ZD w10P i5-9500T/8/256/Integ/USB
Mini komputer ASUS PB60V to ultrakompaktowy, wszechstronny i wydajny komputer pasujący do całej gamy zastosowań biznesowych, w tym biurowej pracy przy komputerze,
użytkowania w salach konferencyjnych, jako kioskowy system informacyjny lub wyświetlacz treści cyfrowych. Mini komputer PB60V jest napędzany procesorem Intel Core ósmej
generacji i zapewnia wydajność klasy desktopowej w kompaktowej obudowie, jak również obsługę technologii Intel vPro, co gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa oraz
lepszą produktywność w zadaniach biznesowych. Oferuje bogate możliwości połączeń, osiem gniazd USB oraz obsługę maksymalnie siedmiu wyświetlaczy o rozdzielczości 4K
UHD za pośrednictwem opcjonalnego modułu grafiki NVIDIA Quadro. Mini PC PB60V jest wyjątkowo wszechstronny i sprawdzi się w wielu różnych scenariuszach użytkowych,
dlatego będzie idealnym pomocnikiem w Twojej działalności biznesowej.
Ultrasmukły mini PC z procesorem Intel Core oraz obsługą technologii Intel vPro, kartą graficzną NVIDIA Quadro, systemem Windows 10, maks. 32 GB pamięci RAM
DDR4, dyskiem SSD M.2, 2,5-calowym dyskiem HDD oraz gniazdem USB 3.1 Gen2
Napędzany przez procesor Intel Core i5 lub i7 ósmej generacji wraz z obsługą technologii Intel vPro oferuje lepszą produktywność w zastosowaniach biznesowych,
większy poziom bezpieczeństwa oraz możliwość zdalnego zarządzania

Konstrukcja z dwoma dyskami: jednym dyskiem SSD M.2 PCIe 3.0 x4 oraz jednym 2,5-calowym dyskiem HDD z obsługą pamięci Intel Optane dla zagwarantowania dużej
przestrzeni dyskowej
Modularna konstrukcja z możliwością nakładania kolejnych urządzeń możesz więc łatwo dodać funkcjonalne komponenty w postaci modułu grafiki NVIDIA Quadro lub
napędu optycznego
Bogaty zestaw złączy wejścia/wyjścia w tym gniazdo konfigurowalne* gwarantuje przydatność w szerokiej gamie zastosowań biznesowych
Kompaktowa obudowa o jednolitrowej objętości wykonana z metalu zapewnia uporządkowany wygląd Twojej przestrzeni roboczej, a ponadto jest kompatybilna z
uchwytem VESA
Model stabilności korporacyjnej firmy ASUS (ang. Corporate Stable Model CSM) to program gwarantujący stabilne dostawy komponentów przez 36 miesiący.
Niezawodność przez 24/7 intensywne testy dla zapewnienia długotrwałej niezawodności.
Mini komputer ASUS PB60V jest napędzany procesorem Intel Core i5 lub i7 ósmej generacji i oferuje nawet o 30% wyższą wydajność w porównaniu do komputerów z
procesorami poprzedniej generacji, dzięki czemu poradzi sobie także z intensywnymi zadaniami mocno obciążającymi system. Dzięki obsłudze technologii Intel vPro możliwe
jest wygodniejsze i bardziej efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, co redukuje łączne koszty utrzymania sprzętu, a jednocześnie zapewnia większe bezpieczeństwo.
Maksymalnie 32 GB szybkiej pamięci DDR4 2666 MHz gwarantuje płynną pracę wielozadaniową, a konstrukcja z dwoma dyskami, jednym SSD M.2 PCIe 3.0 x4 oraz jednym
2,5-calowym HDD zapewnia idealne połączenie szybkości transferów danych z dużą przestrzenią dyskową.
Mini PC ASUS PB60V obsługuje Intel Optane inteligentną i dostosowującą się do warunków technologię pamięci, która przyspiesza pracę systemu i zwiększa jego
responsywność, umożliwiając nawet 24 razy szybszą pracę twardych dysków, o 19% wyższą wydajność w czasie codziennej pracy przy komputerze, a także 2,1 razy szybsze
wyszukiwanie plików. Dysk twardy o wysokiej pojemności w parze z technologią Intel Optane zapewnia optymalne połączenie dużej przestrzeni dyskowej z superszybkim
dostępem do danych. 24 krotnie wyższe prędkości dostępu do danych z HDD. 19% szybsze wykonywanie codziennych zadań, 2.1 krotnie szybsze wyszukiwanie plików.
Mini PC ASUS PB60V posiada stylową metalową obudowę o kompaktowych wymiarach 17,5 x 17,5 x 3,4 cm, dlatego zajmuje bardzo mało miejsca i pomoże Ci zachować
uporządkowaną przestrzeń roboczą. Można go również łatwo zamontować z tyłu monitora kompatybilnego ze standardem VESA, dlatego sprawdzi się w szerokim zakresie
różnych zastosowań biznesowych począwszy od serwera mediów, aż po kioskowy system informacyjny.
Modularna konstrukcja z możliwością nakładania komponentów
Mini komputer ASUS PB60V posiada modularną konstrukcję z możliwością nakładania elementów. Umożliwia to dodawanie szeregu opcjonalnych komponentów, takich jak karty
graficzne lub napędy optyczne, które zapewnią Ci spersonalizowaną funkcjonalność do indywidualnych potrzeb.
Bogate możliwości połączeń
Mini PC ASUS PB60V zapewnia szybkie i wygodne połączenia za pomocą czterech gniazd USB 3.1 Gen2 i jednego gniazda USB 3.1 Gen1 Type-C na panelu przednim, a ponadto
jednego gniazda USB 3.1 Gen2 i dwóch USB 2.0 na panelu tylnym. Dodatkowo dostępne jest gniazdo konfigurowalne* pozwalające na dodanie funkcjonalności VGA, COM lub
DisplayPort, aby dopasować komputer do swoich potrzeb.
Niesamowita grafika w rozdzielczości 4K UHD i obsługa trzech monitorów
Mini PC ASUS PB60V jest wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD, dzięki czemu może wyświetlać filmy i zdjęcia w oszałamiającej rozdzielczości 4K UHD. Dzięki
zintegrowaniu gniazda DisplayPort, HDMI 60 Hz oraz gniazda konfigurowalnego* mini PC PB60V pozwala Ci rozszerzyć swoją przestrzeń roboczą standardowo na maksymalnie
trzy monitory, a przy użyciu opcjonalnego modułu grafiki możesz pracować nawet na siedmiu wyświetlaczach. Gwarantuje to większą wydajność i komfort.
Mini PC PB60V wyróżnia się konstrukcją zaprojektowaną z myślą o oszczędności energii oraz jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych Twojego biznesu. Ekologiczne mini
komputery firmy ASUS otrzymały kilka najwyższych w branży certyfikacji w zakresie ochrony środowiska, w tym Energy Star. Mini PC PB60V pobiera jedynie około 9,26W w
trybie bezczynności i jest również niesamowicie cichy, emitując hałas na poziomie zaledwie 23,5 dB w trybie bezczynności.
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