
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Computador 
Diebold DT 9850-820 
 
O Novo Verus Box é ultracompacto, funcional e robusto. 

Com seu processador Intel Celeron Dual Core J1800 de 
2,41 GHz, oferece excelente desempenho e baixo 
consumo de energia. Conheça o Diebold DT 9850-820.   
 
 
 
 

www.bztech.com.br 

https://www.bztech.com.br/diebold/computador-verus-box-dt9850-820-4gb
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DT9850-820
Novo vERUS box Desempenho, versatilidade e 

economia de espaço para seus 
negócios

o Novo verus box é ultracompacto, funcional e robusto.

Com gabinete versátil, é ideal para ambientes que exijam economia de espaço. Pode ser utilizado 
como minitorre, desktop, player multimídia, ou solução touch integrada.

Possui HD de 500 Gb, processador Intel Celeron Dual Core J1800 de 2,41 GHz, oferecendo 
excelente desempenho e baixo consumo de energia.

Seu uso é indicado para restaurantes, lojas, postos de gasolina ou qualquer estabelecimento 
de pequeno à grande porte, tendo ainda a possibilidade de uso em totens, player multimídia e 
divulgação publicitária.

*Imagens meramente ilustrativas



Informações de Contato:
Diebold Brasil
Av. Dr. Gastão Vidigal, 2001 - Vila Leopoldina, São Paulo - SP
Fone: +55 11 3643 3000
www.diebold.com.br

Especificações técnicas
•	 Processador Intel Celeron Dual Core J1800, 

de 2,41 GHz e 1 Mb de memória cache
•	 HD de 2,5” SATA3 de 500 Gb
•	 Memória RAM de 2 Gb So-DIMM DDR-3 e 

1333 MHz (expansível até 8 Gb)
•	 Controladora de vídeo Intel HD Graphics, 

com memória de vídeo compartilhada 
dinamicamente

•	 Suporte a resolução Full HD (1920x1080) e 
até dois monitores simultaneamente

•	 Fonte de alimentação externa de 60 W, 
110/220 vAC, com comutação automática

•	 Consumo	 médio	 de	 30	 W	 (configuração	
básica)

Interfaces Disponíveis
•	 2 portas seriais RS-232C
•	 6 portas USb 2.0, sendo 2 no painel frontal
•	 1 porta USb 3.0 no painel traseiro 
•	 Portas PS/2 exclusivas para teclado e mouse
•	 Interface SvGA e HDMI para monitor/Tv
•	 Interface	de	som	High	Definition
•	 Interface de rede Gigabit 10/100/1000 Mbps
•	 WiFi 802.11b/g/n interna (opcional) 

Aplicações: 
Restaurantes, lojas, postos de gasolina ou qualquer estabelecimento que demande desempenho e 
economia de espaço. 

Compatibilidade
•	 Microsoft Windows 7, 8 e 8.1

Acessórios
•	 Suporte	metálico	para	fixação	no	monitor/TV	

padrão vESA 75/100/200 mm 
•	 base para monitor ELo Touch (opcional)

Características físicas
Gabinete com (L)  220mm , (A) 56 mm e (P) 220 
mm
Peso de 1,6 Kg

Condições Ambientais
•	 Temperatura entre 0° C e 35° C
•	 Umidade relativa entre 10% a 90%

Sistema Operacional
•	 Microsoft Windows 7 ou 8.1 pré-instalado

Garantia
•	 1 ano balcão

Suporte VESA

Suporte para 
monitor Elo® *As marcas referenciadas aqui pertencem aos  espectivos fabricantes.




