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ALL-IN-ONE LENOVO
THINKCENTRE M83Z
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

1 500,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Komputery PC
Produkt dostępny: Dostępny
Procesor: Intel Core i3
Pamięć RAM: 8GB RAM
Dysk twardy SSD: 240GB
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080
Karta graﬁczna: Graﬁka zintegrowana Intel
Napęd DVD: Wbudowany
USB 2.0: x4
USB 3.0: x2
VGA/D-Sub: x1
Czytnik kart pamięci: x1
RJ-45 (LAN): x1
Producent: Lenovo
Wbudowana kamera: Tak

OPIS PRZEDMIOTU
Biznesowy komputer all-in-one, czyli po polsku „wszystko w jednym” Lenovo ThinkCentre M83z, mieści w jednej
kompaktowej obudowie, wszystkie komponenty i 21.5 calowy ekran Full HD. Jest to świetne rozwiązanie dla
użytkowników, którzy mają ograniczone miejsce na komputer i monitor lub po prostu cenią sobie minimalistyczne
wzornictwo.

Nauka zdalna i praca przez Internet
Komputer AiO Lenovo ThinkCentre M83z, sprawdzi się świetnie także w dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie
dominuje praca zdalna i powszechne są wideokonferencje. Podobnie jak w wypadku laptopów biznesowych Lenovo
ThinkPad, na jego wyposażeniu znajdują się: kamera internetowa HD, głośniki stereo oraz dwa mikrofony kierunkowe.

Wydajne komponenty i bogate
wyposażenie
Za wydajną pracę urządzenia, odpowiada szybki procesor Intel Core i3 4130 (2R/4W), taktowany 3.40GHz w trybie turbo.

Do dyspozycji mamy także 8GB pamięci DDR3. Dysk SSD, o pojemności 240GB zapewnia błyskawiczny start komputera
oraz bardzo szybkie otwieranie programów w środowisku Windows 10. Chociaż ten komputer All-in-one ma tylko 54mm
grubości, w jego obudowie została umieszczona także nagrywarka DVD (DVD+/-RW)

Szeroki zakres portów i połączeń
Komputer AiO Lenovo ThinkCentre M83z, sprosta bardzo szerokiemu zakresowi zadań we współczesny biurze czy
gospodarstwie domowym. Do dyspozycji mamy tutaj, wszystkie popularne technologie łączności bezprzewodowej, Wi-Fi
oraz Bluetooth, a także możliwość przyłączenia do sieci LAN poprzez gniazdo RJ45. Za pomocą portu USB, możemy
przyłączyć do niego klawiaturę bezprzewodową i myszkę (dostępną oddzielnie jako opcja).

Legalny system operacyjny i pakiet
biurowy Oﬃce
W cenie komputera All-in-one Lenovo ThinkCentre M83z, oferujemy legalną licencję na system operacyjny Windows 10
64bit dla komputerów odnowionych. Fakt ten potwierdza nowa i aktualna naklejka ﬁrmy Microsoft. Firma Scrascom
działa w tym zakresie, jako autoryzowany Third Party Reseller ﬁrmy Microsoft. Gwarantuje to Państwu pełną legalność i
bezpieczeństwo oprogramowania. Dla wygody nabywców, na komputerach instalowany jest także polskojęzyczny pakiet
biurowy WPS Oﬃce. Jest on objęty bezpłatną licencją do zastosowań niekomercyjnych.

Sprzęt poleasingowy klasa A+
Prezentowany tutaj komputer AiO to używany komputer poleasingowy, w najwyższej klasie jakościowej A+. Oznacza ona,
że każdy jego element techniczny jest absolutnie sprawny i jego wygląd zewnętrzny jest absolutnie bardzo dobry.
Wszystkie urządzenia przechodzą przed sprzedażą kompleksowy proces serwisowy, odnowienie oraz są gruntownie
czyszczone i dezynfekowane. Potwierdza to udzielana przez nas, pisemna gwarancja na okres 12 miesięcy. Jako sprzęt
klasy biznes, komputery poleasingowe stanowią jakościową alternatywę, dla tanich komputerów konsumenckich z
marketów z elektroniką.

Komputer poleasingowy na raty 0%
Zakup ratalny sprzętu poleasingowego, możliwy jest obecnie, także na promocyjne raty 0% (RRSO = 0%). Do
skorzystania z tej oferty nie są potrzebne żadne dokumenty, a cały proces zachodzi całkowicie przez Internet. Wystarczy
dodać dany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję płatności PayU. W wypadku zakupu przez Internet, wysyłamy
komputery i laptopy poleasingowe, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jest też możliwa bez dopłat, wysyłka
ubezpieczoną przesyłką kurierską, za pobraniem (płatność gotówką lub kartą przy odbiorze).
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