Společnost AutoCont doporučuje zařízení se systémem Windows

Pracovní stanice
AutoCont Integra
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

Procesory

Grafické karty

Osazujeme procesory Intel® Core™
i7 Extreme a Intel™ Xeon® E3, které
jsou vyvinuté pro nejvyšší možnou
zátěž a permanentní chod. Ohromí
vás maximální výkon a spolehlivost.
Nové instrukční sady s nabídkou
vyššího výkonu o stejném taktu. Režim
turbo s automatickým přetaktováním
Virtualization Technology umožňuje
práci ve více operačních systémech.
Neuvěřitelně nízká spotřeba.

Osazujeme pouze
profesionální Ati FirePro,
PNY NVS a PNY Quadro
certifikované pro grafické
aplikace a CAD. Výkonu
a stability využijete
v programech Adobe, Ansys,
AutoDesk (AutoCad, Inventor),
Avid, Bentley (Microstation),
Corel (Pinnacle), Catia,
SolidWorks a dalších.

Šasi
Používáme šasi špičkového standardu „Designed in Sweden“ od společnosti Fractal Design.
Velmi tiché a modulární.
•• Minimalistický a poutavý skandinávský
design, spolu s maximálním odhlučněním,
konfigurovatelností a funkčností.
•• Bočnice a přední dvířka skříně jsou
opatřeny hutným, zvuk pohlcujícím
materiálem, což vede k ukázkovému
odhlučnění.
•• Tlumicí materiál pro optimální odhlučnění
- na stěny skříní používáme hutný bitumen
pro opravdu výrazné utlumení hluku.

•• Dva ventilátory Silent Series R2
s hydrodynamickými ložisky jsou již
součástí balení.
•• Nový beznářaďový držák předního
ventilátoru, se kterým je výměna předních
ventilátorů hračka.
•• ModuVent™ design - uživatel si sám může
vybrat mezi optimálním odhlučněním
a maximálním průtokem vzduchu.

Integra 7025

Integra 7050

Pracovní stanice v elegantním provedení
s efektivním vnitřním uspořádáním

Univerzální a rozšiřitelná X99.. s funkcemi na
podporu vzdálené správy

•• Procesory Intel® Core™ i7
•• Windows 10 Pro
•• Pozice pro až 7 diskových zařízení
•• Vytvoření pole RAID s testem obnovy
•• Rozměry 233 x 451 x 517mm
•• Vnější pozice 2x5,25”, 3x3,5”
•• Čelní porty: 2x USB 3.0

•• Procesory Intel® Core™ i7 až Intel® Xeon® E3
•• Windows 10 Pro
•• Pozice pro až 12 diskových zařízení
•• Vytvoření pole RAID s testem obnovy
•• Rozměry 232 x 559 x 560 mm (ŠxVxH)
•• Diskové pozice: 4x5.25”, 8x3.5”
•• Čelní porty: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

www.autocont.cz
obchod@autocont.cz

