
Present    Teach    Inspire

Avtek Zero to terminal komputerowy typu „zerowy klient” dedykowany 
do pracy pod kontrolą systemów z rodziny Microsoft MultiPoint® oraz 
Userful Linux. Zastosowanie terminali Avtek Zero pozwala na efektywne 
współdzielenie mocy obliczeniowej jednego komputera (serwera) 
pomiędzy wiele stanowisk wyposażonych we własny monitor, klawiaturę 
oraz mysz – każdy użytkownik pracuje jak na własnym komputerze.

To nowoczesne rozwiązanie idealnie sprawdza się w środowiskach takich 
jak edukacja, administracja czy biura, gdzie wymagane są prostota 
konfiguracji i zarządzania oraz niskie koszty wdrożenia.
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• Niski koszt wdrożenia – ogólny koszt wdrożenia środowiska komputerowego opartego o terminale Avtek Zero jest 
zdecydowanie niższy(nawet ponad 30% niższy) niż porównywalne rozwiązania oparte o komputery stacjonarne lub laptopy.

• Prosta konfiguracja – aby móc pracować na terminalu Avtek Zero wystarczy podłączyć do niego monitor, klawiaturę oraz 
mysz, a także przypisać terminal do odpowiadającego mu komputera (serwera) – całość zajmuje dosłownie kilka minut!

• Proste zarządzanie i obsługa – współdzieląc moc obliczeniową komputera (serwera) pomiędzy terminale Avtek Zero znacznie 
łatwiej możesz zarządzać oprogramowaniem i kontami użytkowników – wystarczy nową aplikację zainstalować na serwerze, 
aby była dostępna na wszystkich stanowiskach.

• Niewielkie wymiary – Avtek Zero waży zaledwie 300g, a jego wymiary to 105 x 105 x 35 mm. W łatwy sposób zamontujesz 
go z tyłu monitora za pomocą dołączonego uchwytu VESA oszczędzając w ten sposób miejsce na biurku.

• Brak elementów ruchomych – Avtek Zero pozbawiony jest jakichkolwiek elementów ruchomych, przez co urządzenie pracuje 
całkowicie bezgłośnie. Ponadto, ze względu na zastosowanie wydajnego chłodzenia pasywnego, nie wydziela dużych ilości 
ciepła.

• Niskie koszty utrzymania – Avtek Zero jest rozwiązaniem dbającym o środowisko. Bezgłośne, nie wydzielające dużych ilości 
ciepła urządzenie potrzebuje jedynie ok 3,5W energii elektrycznej do pracy, co przekłada się na duże oszczędności energii 
elektrycznej.

• Trudne warunki pracy – Avtek Zero komunikuje się z komputerem (serwerem) poprzez sieć LAN, co w połączeniu  
z brakiem aktywnego chłodzenia oraz dużą odpornością na wstrząsy daje możliwość bezawaryjnej pracy w miejscach  
o dużym zapyleniu lub narażonych na ciągłe drgania (np. w przemyśle), gdzie zwykły komputer stacjonarny nie sprawdzi się.
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Główne cechy

Specyfikacja techniczna

specyfikacja produktu może ulec zmianie
rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach

Chipset Terminal oparty o chipset SoC (System on Chip) SMSC UFX6000

Kompatybilność Terminal kompatybilny z systemami Microsoft MultiPoint Server 2012/2016  
oraz Userful Linux; 

Wbudowane porty wideo  VGA - 1x, HDMI - 1x

Obsługiwane rozdzielczości VGA - maksymalna rozdzielczość 1920x1080@60Hz;  
HDMI - maksymalna rozdzielczość 1920x1080 

Wbudowane porty USB 2.0 - 4x, VGA - 1x, HDMI - 1x, mini jack 3,5mm (wejście mikrofonowe) - 1x,  
mini jack 3,5mm (wyjście słuchawkowe/głośniki) - 1x, RJ45 - 1x, wejście zasilania

Połączenie sieciowe 10/100/1000 Mbps

Wymiary 105mm(szerokość) x 105mm(głębokość) x 35mm(wysokość)

Obudowa Wykonana z aluminium oraz tworzywa sztucznego

Przyciski/obsługa Wbudowany włącznik (Power On) oraz RESET (przywrócenie ustawień fabrycznych); 
diodia sygnalizująca pracę terminala

Waga Waga urządzenia - 300g; waga brutto - 700g

Zasilacz Zasilacz 100-240V 50/60Hz AC, 5V 2A DC

Pobór mocy ok. 3,5W

System chłodzenia Chłodzenie pasywne

Głośność podczas pracy 0dB (brak elementów ruchomych generujących hałas)

Dopuszczalne warunki pracy Temperatura 0-40oC, wilgotność 10-90% (bez kondensacji)

Montaż Dedykowany uchwyt montażowy VESA 75mm x 75mm/100mm x 100mm

Bezpieczeństwo Kensington Lock

W zestawie Terminal Avtek ZERO, zasilacz, instrukcja uruchomienia,  
uchwyt montażowy VESA wraz z kompletem śrub

Certyfikaty CE, RoHS




