
 

Premium I 

PROCESSADOR: INTEL com até 10 nucleos e 20 threads(Linha Intel Core e Core Extreme)de até 3,8Ghz e 25Mb de cache. 

   Air Cooler compatível com o processador instalado. Disponível a opção de refrigeração liquida. 
                                        *consulte o vendedor 

PLACA 

PRINCIPAL: 

CARACTERISTICAS: Possui compatibilidade com processadores INTEL com socket LGA1150, 1151, 

2011. (varia de acordo com o processador). 

Chipset`s disponíveis: H81, B85, H87, Z87, H97, Z97, H110, B150, H170, Z170, X99. 

Audio: Padrão HD de até 8 canais independentes. 

Rede: GigaLan com Leds para diagnóstico. 

Video padrão Intel Hd integrado, disponíveis opções Off-board Nvidia e Radeon com até 16Gb de 

memoria Dedicada, conectividade DVI, HDMI, DP, VGA. *consulte o vendedor 

MEMÓRIA: Padrão DDR3, com capacidade a partir de 2Gb até 256Gb, frequência de operação a partir de 1333Mhz, a 

configuração pode variar de acordo com o projeto e placa principal utilizada. Consulte seu vendedor para verificar a 

compatibilidade com padrão DDR4 e velocidades de até 3200Mhz. 

ARMAZENAMENTO FIXO: Composto por unidades SSD/HDD ou ambas, com capacidade de armazenamento de até 10Tb 

e uma única unidade, podendo optar por conexão sata2/3, Msata, Pci-E. 
*consulte o vendedor 

ARMAZENAMENTO REMOVIVEL (opcional): Unidade de mídia óptica(dvd/blue-ray) ou fita de acordo com a 

necessidade do projeto. 
*consulte o vendedor 

GABINETE: Disponivel nas seguintes configurações: ITX, SFF, micro ATX, ATX, Full ATX, com opção de gabinetes reversiveis, 

todos os gabinetes possuem conexão de áudio frontal e até 6 portas USB 2.0(verifique a disponibilidade de USB 3.0), kit 

tool-less opcional. *consulte o vendedor 

FONTE: Com potência de até 1600W Reais, podendo possuir as seguintes tecnologias: Cabeamento Modular, PFC Ativo, 

Cooler de velocidade variável, Voltagem automática, Certificação 80Plus Bronze/Silver/Gold/Platinum, bem como 

certificações exigidas pelos mercados Americano e Europeu. *consulte o vendedor 

MONITOR: Disponivel de 15 a 60 polegadas, tela LeD com conectividade padrão VGA, disponível opções com DVI, HDMI e 

DP. Possui disponibilidade de base regulável em altura, rotação e inclinação para determinados tamanhos de tela. 
*consulte o vendedor 

SOFTWARE(opcional):Sistemas operacionais suportados: Microsoft Windows e Linux ambos com opções em 32/64 bit, 

oferece suporte a Suite de aplicativos Microsoft Office bem como distribuições livres como Libre Office. Consulte as opções 

de antivírus disponíveis.*consulte o vendedor 

ACESSÓRIOS/PERIFÉRICOS: Teclado padrão ABNT2 com conexão USB/PS2 com até 130 teclas com gravação a laser e 

com sistema contra derramamento de líquidos, Mouse Óptico com até 3000Dpi e conexão USB/PS2, Caixas de som 

Amplificadas de até 500W RMS(opcional), Leitor de cartões multi-formato(opcional), Wi-Fi A/B/G/N(opcional), 

Bluetooth(opcional). Verifique a disponibilidade de periféricos sem fio.    *consulte o vendedor 

Para processos licitatórios os projetos poderão ser customizados sem aviso prévio para que se adequem ao fornecimento. 

Consulte sempre seu vendedor. 


