Computador

TC-6183S

Especificações TTécnicas
écnicas

A linha de computadores TC-6000 é composta de 3 modelos
aos quais foram projetados para atender o seu estabelecimento
de forma rápida e prática tendo como foco em sua necessidade
em ter um computador compacto onde possa ser instalado em
pequenos espaços tanto na vertical quanto na horizontal. Todos
os computadores da linha TC-6000 são equipados com os
processadores Intel I3 que trazem consigo em o melhor
desempenho aliado ao baixo consumo de energia para o seu
estabelecimento. Os computadores da Tanca são projetados
para atender as mais diversas demandas de mercado para você
obter o que você realmente precisa em seu estabelecimento
seja ele um computador com mais conexões e interfaces, um
computador com mais espaço de disco ou um computador mais
ágil. Conta com os processadores Intel todos computadores da
linha TC-6000 tem suporte para as plataformas Windows e
Linux, contando com 4GB de memória e com possibilidade de
suportar uma expansão de portas seriais e capacidade de
memória RAM também possuem uma fonte externa na qual
pode ser feita a rápida substituição. Além de contar com um
computador compacto sendo o menor da categoria com
possibilidade de oferecer 4 portas seriais e de alto
desempenho para o seu estabelecimento os computadores da
linha 6000 contam também com o melhor custo benefício de
mercado em comparação a seus concorrentes.

• Processador: Intel Core I3 8ª Geração 3.6GHz
• Memória RAM: 8GB SODIMM DDR4 2666/2400/2133
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MHz (suporta até 32GB)
Armazenamento: 120GB SSD
Vídeo: HDMI + Display Port
1 Ethernet 10/100/1000 RTL8111H
Áudio: Realtek ALC887
2 USB (3.0) 2 USB (2.0 traseiro) 2 USB (2.0 frontal)
1 Serial
Dimensões: 230 x 60 x 210mm
Peso: 1kg

