
O Ultratop®  ideal com tecnologia Intel®  e Windows 10  para o seu projeto

Intel Apollo Lake



Compacto e com Design Elegante

O Ultratop LIVA ZE desafia a convenção e redefine a aparência de um PC

desktop. Simples e elegante, o seu acabamento se encaixa no seu espaço de

trabalho ou em casa.

oom in Your Life 



• Silencioso com o menor design de PC
- Cabe na palma da mão
- Fanless. ZERO ruído
- Tamanho perfeito para qualquer ambiente

• Totalmente funcional
- Compatibilidade total para design de armazenamento

híbrido
- 4K UHD 

- 4 portas seriais on-board.

• Desempenho de resposta ultra-rápida
- Conexão de internet 3X mais rápida
- Velocidades de transferência de disco de -1.5X
- Velocidade de transmissão de dados de -10X

Características do produto



Menor que uma lancheira e
volume inferior a de uma lata de
refrigerante. Ultratop LIVA ZE é o desktop
menor em seu tipo e fornece todos os
elementos de um PC digno de desktop.

Cabe na Palma da Mão



Fanless - Silencioso

Mergulhe no silêncio

Ultratop Liva ZE tem um design

completamente frio e sem ventilador.

Ele impede a atração de pó evitando

problemas de superaquecimento.

Isso torna o Ultratop LIVA ZE

perfeito como um servidor de

entretenimento doméstico intrusivo ou

local de trabalho silencioso.



Perfeito para qualquer ambiente

Perfeito para casa
．Sala de tv
．Quarto
．Cozinha
．Sala de estudo

Para o trabalho
．Salas de reuniões
．Workstation
．Studio
．Freelance office space

O Ultratop LIVA ZE define um novo padrão para a miniaturização de desktop que o torna perfeito como um 
discreto hub HTPC / multimídia, um PC de baixa potência para a família, um PC de escritório com uso múltiplo.



Intel Apollo Lake SoC

• Arquitetura de 14nm

• 20% Mais performance gráfica que a 

geração anterior.

• Suporte a 4K UHD



EXPERIÊNCIA VISUAL ULTRA-REALISTA DE 4K
Apresentando o gráfico integrado da

série Intel HD 500, ele suporta o mecanismo
de vídeo revisado agora decodifica HEVC de
10 bits, reproduz um vídeo de 4K sem
problemas e oferece visuais ultra-realistas
com níveis de detalhes de tirar o fôlego.

Ele suporta displays 4K UHD (3840 x
2160) para que você possa mergulhar em
vídeos de 4K UHD de qualidade de cinema e
aproveitar a visualização de fotos em toda a
sua glória.

Quando se trata de navegar na web, tudo -
mesmo o texto mais pequeno - é facilmente 
visível



Total compatibilidade com armazenamento híbrido.

2.5” HDD 

M.2 SSD

HDD 2,5”

SSD m.2



Serial Ports – RS232

LIVA ZE possui recursos de
conectividade completos,
especialmente o Serial Ports.

Com a interface Serial (RS232),
você pode conectar facilmente
dispositivos industriais, como POS,
scanner de código de barras ...

É fácil atender às
necessidades dos clientes industriais.

4X



Velocidade de 
802.11 ac Wi-Fi 

O Ultratop LIVA Ze oferece

velocidades de Wi-Fi que equivalem ou

superam as redes de cabo para

fornecer as maiores velocidades de

rede para entrega de conteúdo,

transmissão de vídeo e produtividade.

Mbps

Mbps

Wi-Fi Speed

3X mais rápido

ZE (802.11 ac Wi-Fi) Wi-Fi b/g/n

Wi-Fi



Velocidade de M.2

O Ultratop LIVA Ze suporta M.2,

que oferece velocidades de transferência

de disco superiores, até 10 Gb / s. É a

melhor escolha se você precisar do

armazenamento interno mais rápido

possível para você Ultratop LIVA Ze.

Mb/s

10 Gb/s

Speed

GB

Storage

ZE(M.2) mSATA

1.5X Mais rápido

Até 1TB

SSD m.2



Velocidade de USB 3.0
Ultratop LIVA Ze adota

com três portas USB 3.0 que

aceleram a velocidade de

transmissão de dados.

A tecnologia de interface

USB 3.0 de Super-velocidade

oferece taxa de transferência de

dados 10X mais rápida que o USB

2.0.

Mbps

5 Gbps

10X mais rápido

ZE (USB 3.0) USB 2.0

USB



ULTRATOP LIVA ZE
CPU Intel Apollo Lake SoC – N3350

Memory DDR3L 2x SO-DIMM

Storage 1 x 2.5” HDD

Networking 2 x Gigabit LAN
Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0

Expansion Slot 1 x M.2 for SSD

Display Output 1 x HDMI Output
1 x mDP Output

Audio 1 x Combo Jack

USB 3 x USB 3.1 Gen1 Ports (Type A)
1 x USB 3.1 Gen1 Ports (Type C)

Serial Port 4 x RS232

Dimensions 117*128*51mm 

OS Support Windows 10 / Linux

Power Supply Input : AC 100-240V
Output : DC 19V

Especificações



Conexões



Intel® 
Apollo Lake 

SoC – N3350

3xUSB3.1 
Gen1

RJ45

USB3.1 Gen1 
Type-C

Audio Jack

DC IN

RJ45

HDMI

mDP



M.2 2242
SSD

WLAN

2x SO-DIMM
DDR3L

DMIC HDD CONNLPC CONN




