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Opis

Komputer All-in-One Modern AM242TP 11M-840EU
W11P/i5-1135G7/16GB/512GB/UMA/23.8''FHD
Producent: MSI

Właściwości
Opis Połącz się bezpiecznie ze światem, dzięki osłonie kamery internetowejBez względu na to, czy uczysz się
zdalnie, pracujesz w domu czy właśnie w swojej kuchni gotujesz obiad, możesz połączyć się ze światem dzięki
wbudowanej kamerze internetowej, która zapewni Ci najlepszą jakość wideorozmów. Co więcej, w każdej
chwili możesz zasłonić kamerę internetową tak, aby mieć pewność, że nikt Cie nie podgląda. Jeśli tylko
chcesz, możesz oczywiście, w każdej chwili zdjąć osłonę kamery internetowej. Funkcja Anti-Flicker z
technologią Eye-CareDzięki technologii Anti-Flicker firmy MSI, wyeliminowano migotanie obrazu, co
skutecznie pozwoliło zmniejszyć zmęczenie oczu użytkownika, które spowodowane jest długotrwałym
korzystaniem z ekranu. Jednocześnie zwiększono w ten sposób jego produktywność niezależnie od tego czy
korzysta z komputera w domu czy w biurze. Zobacz więcej, zrób więcej w domuDzięki opracowanej przez MSI
technologii Instant Display, komputer All-in-One z serii Modern AM242 może być używany, tak jak klasyczny
monitor, bez konieczności uruchamiania systemu. Gdy podłączymy do wejścia HDMI urządzenie, ekran
komputera All-in-One zostanie natychmiast włączony. Najlepsza pozycja do pracy i nauki w domuMożesz
uczyć się lub zarządzać swoim e-biznesem zajmując komfortową pozycję do patrzenia na ekran. Zawsze
możesz też dostosować kąt nachylenia i wysokość położenia ekranu do danej sytuacji. Możliwość
zamocowania komputera na uchwycie MSI zgodnym ze standardem VESACiesz się przestrzenią do pracy,
która pozbawiona jest plączących się kabli, dzięki zgodnemu ze standardem montażowym VESA
monitorowemu uchwytowi MSI MT81. Możesz udostępniać w domu lub w biurze, dowolne informacje lub
materiały e-learningowe. Sterowanie funkcjami menu OSD za pomocą 5-kierunkowego nawigatoraPierwszy na
świecie komputer typu All-in-One z 5-kierunkowym nawigatorem (joystickiem) ułatwiającym sterowanie
funkcjami menu OSD. Konstrukcja ułatwiająca modernizacjeDzięki konstrukcji zgodnej z systemem Storage
Rapid Upgrade, rozbudowa lub modernizacja 2,5-calowej pamięci masowej w komputerach All-in-One z serii
Modern AM242 nie będzie już koszmarem. Pracuj w domu korzystając z panelu IPSNowoczesne komputery All-
in-One z serii AM242 wyposażone są w panele IPS, który nie tylko natychmiast optymalizuje kolory i jasność
ekranu, ale także gwarantuje, że będziesz miał najlepsze doświadczenia związane z zarządzanie Twoim e-
biznesem podczas pracy z domu lub w trakcie zdalnej nauki. Dotknij świata, nawet gdy jesteś w
domuIntuicyjnie przewijaj palcami strony internetowe. Komputery z serii Modern AM242 wyposażone są
dotykowe ekrany korzystające z technologii in-cell, która zapewnia najbardziej komfortowe wrażenia związane
z dotykowym sterowaniem i dłuższą żywotność. Zabezpiecz swoje e-biznesowe dane i w domu, i w
biurzeTechnologia TPM (Trusted Platform Module) została zaprojektowana po to, aby zapewnić użytkownikom
sprzętowe funkcje bezpieczeństwa. Teraz, w celu zapewnienia zaawansowanego bezpieczeństwa, możesz



przechowywać swoje poufne dane i hasła za pomocą kluczy szyfrujących. Udane i stylowe projekty B2BW
ciągu ostatnich lat, firma MSI z sukcesem wspierała niezliczoną ilość komercyjnych projektów, w tym
uczestniczyła w przetargach rządowych, oferowała systemy obsługi klientów dla restauracji i hoteli, tworzyła
projekty kiosków informacyjnych dla centrów handlowych, wdrażała systemy IT dla szkół i uniwersytetów, a
także opracowała wiele profesjonalnych projektów biurowych. Chłodzimy i wyciszamy Twój świat, nawet jeśli
tego nie zauważyłeśKomputery All-in-One z serii Modern AM242 wyposażone są w system chłodzenia Silent
Pro. Częścią tego systemu jest moduł chłodzenia klasy serwerowej, który odpowiada za odprowadzanie ciepła
z różnych podzespołów. Oprócz tego najważniejsze komponenty zostały umieszczone w górnej części
obudowy komputera, dzięki czemu ciepłe powietrze może łatwo wydostać się na zewnątrz. Co więcej przepływ
powietrza został rozdzielony w taki sposób, aby temperatura systemu pozostawała zawsze pod kontrolą,
zapewniając tym samym chłód i cichą pracę systemu.
Model Modern AM242TP 11M
Przekątna ekranu 2 23.8''
Proporcje obrazu 16:9
Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy Tak
Typ matrycy TFT IPS (IPS)
Powierzchnia matrycy Matowa
Pozostałe parametry wyświetlacza
Rodzina procesora Intel Core i5
Generacja procesora Jedenasta
Liczba wątków 4
Liczba rdzeni 8
Obsługa ECC Nie
Taktowanie procesora 2.4
Taktowanie procesora (Boost) 4.2
Pozostałe informacje o procesorze Intel Core i5-1135G7
Intel vPro Nie
Zainstalowana pamięć RAM 16
Maks. wielkość pamięci 64
Liczba obsadzonych gniazd pamięci 2
Liczba wolnych gniazd pamięci 0
Rodzaj pamięci SODIMM DDR4
Częstotliwość szyny pamięci 3200 MHz
Typ dysku SSD
Pojemność SSD 512
Format szerokości SSD M.2
Interfejs dysku SSD PCI-Express
Model karty graficznej Intel HD Graphics
Porty wideo 2 x HDMI
Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Interfejs sieciowy Bluetooth
Interfejs sieciowy Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
Karta dźwiękowa
Napęd optyczny Brak
Czytnik kart pamięci (tak/nie) Nie
Porty USB 2 x USB 3.1 Type-C
Porty USB 2 x USB 3.1 Type-A
Porty USB 2 x USB 2.0 Type-A
Pozostałe porty we/wy 1 x RJ-45
Pozostałe porty we/wy 1 x Audio (Combo)
Kamera internetowa Tak
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Obudowa All-In-One



Marka MSI

Model Inny

EAN 4719072889791

Kod producenta Modern AM242TP 11M-840EU

Przekątna ekranu
(cale)

27

Rodzaj podświetlania LED

Przekątna ekranu 68.6

Rozdzielczość
natywna

1920 x 1080

Czas reakcji 4

Typ matrycy IPS / PLS

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny
(x:1)

1000

Częstotliwość
odświeżania

75

Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w
poziomie

178

Regulacja obrotowa podstawa, regulacja wysokości

Złącza DisplayPort, HDMI

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

hub USB, wbudowana kamera, wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon

Certyfikaty CB, CE, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, SEMKO, TUV, TUV Ergo

Cechy dodatkowe DisplayPort,HDMI,USB, Wbudowane głośniki

Załączone
wyposażenie

podręcznik użytkownika

Szerokość produktu z
podstawą

61.4

Wysokość produktu z
podstawą

55.8

Głębokość produktu z
podstawą

26.3

Waga z podstawą 7.85

Waga produktu z 10.3

System operacyjny Windows 11 Pro
Wysokość 534.92
Szerokość 541.4
Głębokość 194.68
Waga 6.16
Dodatkowe oprogramowanie
Akcesoria w zestawie
Pozostałe parametry
Informacje o gwarancji

Parametry



opakowaniem
jednostkowym
Kolor czarny

Stan Nowy

Zdjęcia
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