


CONSTRUÍDO PARA 
OFERECER 

DESEMPENHO.

PROJETADO PARA 
ENCAIXAR-SE

Transforme qualquer monitor ou 

TV com HDMI em um computador 

com o Ultra Compact PC equipado 

com a tecnologia Intel® Inside –

possibilidades ilimitadas do 

lado de fora.

Use sua televisão para mais do que 

apenas assistir filmes. Uma nova forma de 

entretenimento em casa, o Ultra Compact

PC permite transformar sua TV/Monitor 

em um computador funcional, potente 

com ampla velocidade e armazenamento . 

Tudo isso em um único dispositivo que 

cabe na palma da sua mão.



Qualidade. Desempenho. Economia.



Android é uma marcas registradas da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalhos criados e 

compartilhados pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de atribuição Creative Commons 3.0.

O sistema operacional Android invadiu sua televisão. 

Google Play: Aplicativos, filmes, músicas, diversão, um 

mundo de conteúdos da Internet e tudo aquilo que você 

adora acompanhar no seu smartphone, agora na sua TV. 

TV



ENTRETENIMENTO PRODUTIVIDADE

Dual Boot:

Aplicativos pré-instalados

ou

TV

Conecte o Ultra Compact PC em sua Tv ou Monitor, clique no icone Windows e 
aprimore sua experiência  com um mundo de aplicativos incríveis. Tenha acesso 

aos principais títulos e a recomendações de aplicativos indicados para você. 

Ao iniciar o Ultra Compact PC, escolha o sistema operacional que deseja usar. (Windows ou Android)



ENTRETENIMENTO PRODUTIVIDADE

AMPLIE SUA EXPERIÊNCIA!

Jogue, assista vídeos, veja  fotos de forma simples com a interação do 

Ultra Compact Pc com seu Smartphone.



Este processador inovador 

oferece o máximo em 

desempenho mas utiliza o 

mínimo de energia – tornando 

o Ultra Compact PC eficiente 

tanto no consumo de espaço 

quanto de energia.

Processador Intel® Atom™ 

quad-core

Clareza excepcional tende a 

resultar em experiência 

visual excepcional. O 

Ultra Compact PC oferece HD 

impressionante, quer você 

esteja assistindo a vídeos, 

games ou fotos.

Gráficos HD Intel® 

Obtenha alta qualidade, 

experiência de som multicanal, 

sem placa de áudio. É 

verdadeiramente uma 

experiência imersiva de mídia 

que fará seus olhos verem 

estrelas.

Áudio de Alta Definição 

Intel®

Este aplicativo gratuito 

permite que você use com 

facilidade seu smartphone ou 

tablet como teclado e mouse, 

melhorando seu HTPC ou 

sua experiência de 

entretenimento.

Intel® Remote Keyboard 

ENTRETENIMENTO PRODUTIVIDADE SINALIZAÇÃO DIGITAL




