Máy
Tính
Đồng
Bộ
Dell
optiplex 9020 G3220 – RAM 4GB
– HDD 250GB
Case đồng bộ siêu mini DELL Optiplex 9020USFF

thích hợp cho

các bác dùng gia đình làm HTPC , văn phòng cấu hình cao siêu
êm chạy cực mượt ạ và cực kỳ siêu ổn định main chipset Intel
Q87 socket LGA1150 Intel Core i thế hệ thứ 4 vs xeon E3 v3
Haswell .
Máy tính để bàn Dell luôn hướng tới phục vụ cộng đồng những gì
tối ưu nhất chính vì vậy dòng sản phẩm máy đồng bộ Dell
Optiplex luôn được đánh giá số 01 về độ bền và tính bảo mật
rất cao, điều đó có nghĩa là máy tính đồng bộ Dell 9020 luôn
được giới ngân hàng tin dùng. Máy văn phòng Việt Số Hóa chúng
tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chính đáng từ khách hàng xa gần
và mong đón nhận sự hợp tác cùng phát triển vì lợi ích chúng
ta cần có nhau.
Nhà sản xuất

DELL inc

Model

Dell Optiplex 9020

Chipset bo mạch
chủ

Intel® Q83 Express Chipset

Bộ vi xử lý – CPU

CPU G3220 : 3.2Ghz. Socket: LGA 1150. Bộ nhớ
Cache L3: 3MB

Dung lượng bộ nhớ
– RAM

4Gb DDR3 Dual Chanel Tổng số 2 chân cắm ram,
cho phép nâng cấp tối đa 32 Gb ram DDR3

Dung lượng ổ cứngHDD-SDD

Hdd 250Gb

Thông số đồ họa –
VGA

Integrated Intel® HD Graphics 4400
Photoshop, AutoCad – Video tuyệt nhất

Giao tiếp mạng LAN

Intel® 82579LM Ethernet LAN 10/100/1000

Ổ Quang

DVD hoặc DVD Combo, nếu có ổ Ghi DVD không tính
thêm tiền

Điều khiển âm
thanh

Intel HD Audio Hỗ trợ 2 đường ra âm thanh, 2
đường vào cho Mic và Stereo, âm thanh cực hay,
5.1 thông qua HDMI

8 cổng USB ( 2 trước – 6 sau ), 6 cổng USB 2.0
Các kết nối hỗ trợ + 2 cổng USB 3.0. Đầu đọc thẻ nhớ, cổng kết nối
âm thanh và Mic phía trước.
Hỗ trợ khác

Window 7 ( Xin lưu ý, máy chạy Window bản quyền
cực nhanh và ổn định )

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Máy văn phòng Việt Số Hóa
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