


Pequeno no tamanho, 

infinito nas possibilidades!

Elegante design

O ULTRATOP LIVA x2 atraente 
ostenta um elegante acabamento 
branco pérola com destaques em 
prata e discreta iluminação LED. 
Elegante e pequeno ele cabe em 
todos os lugares. 



Mergulhar no silêncio

Com sistema fanless o ULTRATOP LIVA x2 é perfeito como um servidor de entretenimento
doméstico discreto ou local de trabalho. O benefício do design sem ventilador também evita a
atração de poeira evitando problemas de superaquecimento.



Os usuários desfrutarão de um poderoso 
desempenho com Liva x2:
• 14nm Arquitetura de Próxima Geração;
• ~ 2x mais performance em gráficos que 
a geração anterior;
• Suporte de tela 4K UHD.

Intel Braswell



Wi-Fi 802.11 ac
Velocidades Wi-Fi que igualam ou 
superam redes cabeadas para 
fornecer as mais altas velocidades 
de rede para entrega de conteúdo, 
streaming de vídeo e produtividade.



Velocidade de M.2

Suporta M.2 que oferece velocidades 
superiores de transferência de disco, 
para 10 Gb / s. É a melhor escolha se 
você precisa do armazenamento 
interno.



Speed of USB 3.0
Com três portas USB 3.0 que acelera 
a velocidade de transmissão de 
dados. A tecnologia de interface 
Super-speed USB 3.0 oferece taxa de 
transferência de 10x mais rápido do 
que a USB 2.0.



Conecta rápido, 
carrega mais rápido!

Juntamente com a tecnologia EZ Charger, a porta USB 3.0 pode 
carregar os dispositivos móveis mais rapidamente do que antes, 
mesmo o ULTRATOP LIVA x2 estando desligado.



Novos recursos 
incríveis ganham 

vida em dispositivos 
Windows 10 modernos 

e eficientes

Com mais de 400 milhões de dispositivos agora com Windows 10, o melhor 
Windows de todos os tempos está cada vez melhor. Você pode esperar 
melhorias rápidas e contínuas com atualizações sempre habilitadas.



Assistente pessoal 
Cortana

Cortana é a assistente pessoal da Microsoft. 
Ela permite uma interação entre o usuário, o sistema 
operacional e seus aplicativos por meio de comandos de voz.



Compartilhe 
instantaneamente

O ULTRATOP LIVA x2 suporta aplicativos de Área de Trabalho Remota 
para acessar seus dados e programas em qualquer lugar do mundo. 



Dual Display

Com suporte para HDMI e VGA, o ULTRATOP LIVA x2 
oferece suporte para dois monitores para aplicações de 
entretenimento doméstico e multi-display.



Um All in one que você 
mesmo pode montar

Com o suporte de montagem VESA 
e uma chave de parafusos é possível 

fixar o Ultratop® a um monitor e criar 
seu próprio all-in-one.



Aplicações



Estação de trabalho

Bancos

Lan Houses

Escolas

Vídeo 
Streaming

Hospitais
Vigilância

Recepção



USB 3.0 oferece alta 
velocidade de 
desempenho

Wi-Fi
Oferece conexão 

sem fio Conecta teclado e mouse 
por Bluetooth / USB

Saídas Dual Display, 
atividades mais 

produtivas



Uso doméstico

Conexão de áudio através 
de Bluetooth

USB 3.0 oferece alta 
velocidade de 
desempenho

Compartilhe filmes, 
músicas, vídeos e 

documentos com um NAS

Suporta display 4K UHD 
através de HDMI

Controle seu computador 
Ultratop LIVA X2 

remotamente através 
de AC Wi-Fi



Especificações



Especificações



Especificações ULTRATOP LIVA x2

Processador Processador Intel® Dual Core™ 
N3060

Memória 2GB 1600MHz DDR3L
Não expansível

Armazenamento eMMC - 32G

Rede 1 x Gigabit LAN
1 x Wireless Combo Card
(Wi-Fi 802.11ac & Bluetooth 4.0)

Slot de expansão 1 x M.2 para SSD (Até 1TB)

Conexões 1 x HDMI
1 x RGB

Áudio 1 x Combo Jack
2 x Microfones

USB 3 x USB 3.0

Dimensões 156 x 83 x 51 mm

Sistema Operacional Windows 10 /  Linux Ceos

Fonte Input : AC 100-240V
Output : DC 12V / 3A


