


EVO 9223PS



Tela LCD 18,5” Wide
Resolução Máxima: 1366 x 768 pixels

CPU Processador AMD® AthlonTM NEO X2 L325 1,5GHz

Chipset AMD® RS780E + SB710
Controladora de vídeo ATI Radeon 3200 integrada à
motherboard

Memória 2GB DDR2 SODIMM
Expansível até 4GB (Para Windows 7 Home e versões
superiores)

Disco Rígido SATA 2,5” 320GB

DVD Leitor e gravador de DVD

Webcam 1.3Mpixels com microfone integrado

Mouse Óptico PS2

Teclado ABNT2 104 teclas PS2

LAN (rede) Suporta 10/100/1000 (Gigabit)

Wi-Fi  (Rede sem Fio) Suporta até 300 Mbps (IEEE 802.11B/G/N)

Alto-falantes (DSS Premium Sound) (2x2 Watts)

Fonte de Alimentação Externa 110/220V - 90W

Entradas e Saídas 2 portas USB no painel lateral
2 portas USB no painel traseiro
Entrada PS2 para mouse
Entrada PS2 para teclado
Saída para alto-falantes externos
Entrada para microfone externo
Leitor de cartões de memória 3 em 1
Entrada RJ45 para rede

Dimensões (L x A x P) mm 474 x 393 x 122 mm (com base)

Peso (Líquido / Bruto) 5,4 kg / 6,8 kg

ESPECIFICAÇÕES EVO 9223PS

www.aoc.com.br/evo

Imagens meramente ilustrativas. Tendo em vista a constante atualização
tecnológica dos produtos AOC, eventuais modificações poderão ser efetuadas
sem aviso prévio. Em caso de dúvida, consulte nosso SAC - 0800 10 9539.  A AOC
recomenda o Windows® 7. AMD, a seta do logo AMD e suas combinações são marcas
registradas da Advanced Micro Devices, Inc.  *Para ter acesso à Internet, é
necessário possuir linha telefônica fixa ativa e arcar com os custos de pulso e/ou
interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo
os periféricos necessários para o uso do serviço. **Adquirindo EVO, você recebe
uma licença de Antivírus para uso por tempo determinado.

Interior de dar inveja e exterior de impressionar. É EVO.
É da AOC. Uma tecnologia que só mesmo a líder mundial em
telas LCD (monitores e TVs) poderia apresentar. EVO economiza
mais energia, já vem com webcam, microfone, alto-falantes,
leitor e gravador de DVD, receptor Wi-Fi (rede sem fio) e leitor de
cartões de memória, e tudo integrado num design sofisticado.

EVO é mais espaço na sua mesa, é tecnologia e inovação por
dentro e por fora.

Completo, para
simplificar a sua vida.

A EVOLUÇÃO DO COMPUTADOR

TELA WIDE 18,5” • LEITOR DE CARTÕES • DESIGN SLIM
WI-FI* • GRAVADOR DE DVD • WEBCAM • MICROFONE
• DSS PREMIUM SOUND • TECLADO • MOUSE • ANTIVÍRUS**


