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PREDSTAVITEV

Mini računalnik

Majhni varčni mini računalniki
..Ko pomislimo na osebni računalnik, se nam še vedno pred očmi prikaže podoba velike škatle pod mizo. Toda časi se spreminjajo in na voljo
je čedalje več računalnikov v velikosti vaše dlani!..

Obstaja veliko različnih razlogov, zakaj bi imeli
mini računalnik. Lahko ga uporabite v pisarni,
kjer zasede le malo prostora, lahko ga uporabljate kot varčen osebni računalnik, lahko vam
predvaja reklame na vaš predstavitveni zaslon,
lahko ga postavite poleg televizorja v dnevno
sobo kot domači kino in si z njim ogledujete
filme in brskate po internetu na velikem zaslonu.
Vse več proizvajalcev ponuja svoje rešitve, ki se
razlikujejo po moči, videzu in tudi prilagodljivosti, saj nekatere modele lahko nadgrajujete sami
po lastni želji. V tem primeru gre za tako
imenovane »barebone« računalnike, kar pomeni, da si lahko po lastni želji vgradite pomnilnik
in disk glede na svoje potrebe. Priporočamo
vam uporabo pogona SSD, ki ponuja mnogo
višje hitrosti kot običajni trdi diski in obenem
porabi manj energije ter ne proizvaja dodatnega hrupa. Pred nakupom »barebone« modela
priporočamo še, da preverite tip pomnilnika, ki
ga lahko vgradite v računalnik. Večina
računalnikov ima priložen tudi nosilec VESA, ki
ponuja dodatne možnosti uporabe, saj ga lahko
z njim namestite na steno ali celo na zadnjo
stran svojega monitorja, če ta to podpira, in tako
še dodatno prihranite dragoceni prostor v svoji
pisarni ali domu. Na kratko si oglejmo ponudbe
nekaj najbolj znanih proizvajalcev.
GIGABYTE ponuja resnično širok razpon mini
»barebone« računalnikov z imenom BRIX. V njihovi ponudbi lahko tako najdemo osnovne
modele z najšibkejšimi procesorji za enostavno
pisarniško uporabo, srednje močne s procesorjemi Intel Core i3 in tudi modele z najmočnejšimi
procesorji Intel Core i7. Če potrebujete več
grafične moči, si oglejte modele, ki ponujajo pro-
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cesor Core z integrirano grafiko Iris Pro, ki velja za
najmočnejšo integrirano grafično rešitev. Večina
modelov podpira hkratno uporabo dveh zaslonov istočasno, najnovejši standard 802.11ac WiFi,
priključke USB 3.0, Bluetooth, novejši modeli pa
celo NFC. Vsi imajo priložen tudi nosilec VESA za
namestitev na steno ali zadnjo stran monitorja.
GIGABYTE tako ponuja nekaj za vsak okus.
Če želite namestiti hišni kino v svojo dnevno sobo ali spalnico, je morda najboljša izbira ASRock
Beebox. ASRock Beebox ima »dual channel« spomin, podpira uporabo treh monitorjev naenkrat,
tekoče predvajanje posnetkov ločljivosti 4K in je
celo prvi mini PC z vhodom tipa C USB na svetu!
ASRock poroča, da so po nekajkratnih poskusih
in veliko urah testiranja prišli do zaključka, da je za
tekoče predvajanje vsebin ločljivosti 4K treba
imeti »dual channel« spomin, in zato so ustvarili
Beebox in ga opremili z dvojedrnim Intelovim
procesorjem N3000 SoC in podporo »dual channel« spominu z maksimalno kapaciteto 16 gigabajtov. Presenetljivo, da je namestitev dveh dvogigabajtnih spominskih modulov DDR3 dovolj,
da Beebox tekoče predvaja posnetke ločljivosti
4K! ASRock Beebox podpira uporabo treh monitorjev naenkrat z dvema izhodoma HDMI in DisplayPortom, tako da je zelo uporaben tudi za digitalno oglaševanje. In kot da to še ni dovolj, Beebox vsebuje priročen daljinski sprejemnik, vhod

Type-C USB, 802.11ac WiFi z zmožnostjo, da deluje celo kot brezžična dostopna točka za druge
naprave WiFi in še in še. Možnosti so neskončne.
Trenutno lahko izbirate med modelom z dvojedrnim procesorjem N3000 ali z močnejšim
štirijedrnim N3150, ki pa zaradi višje zmogljivosti
potrebuje tudi ventilator.
MSI vam ponuja seriji Cubi in Windbox, katere
modeli prihajajo z že vgrajenimi komponentami
ali kot prilagodljivi »barebone« modeli. MSI Cubi
je na izbiro v klasični črni in tudi elegantni beli
barvi, kar bo gotovo navdušilo del uporabnikov.
Izbirate lahko med procesorji Celeron, Pentium
ter Core i3 in i5 in različnimi kapacitetami pomnilnika in diska. Kot je že običajno, ponujajo
802.11ac WiFi, Bluetooth, podporo predvajanju
posnetkov ločljivosti 4K, izhode HDMI in DisplayPort za uporabo dveh monitorjev hkrati. 
(P. R.)
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