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Kakovostni računalniki PCX
..Iščete zmogljiv in zanesljiv računalnik? Našli ste ga..

Računalniki PCX zadovoljijo vse vaše potrebe:
ko potrebujete orodje za delo v pisarni ali ko
pripravljate seminarske naloge, gledate filme,
poslušate glasbo, uporabljate napredne računalniške aplikacije, igrate zahtevne igre … Kakršnekoli že so vaše želje – izpolnite jih z izbiro pravega, v Sloveniji sestavljenega računalnika PCX. Ne glede na model ali serijo so v računalnike PCX vgrajene najkakovostnejše
komponente svetovno znanih blagovnih
znamk. V računalnike so večinoma vgrajeni
procesorji Intel® najnovejših generacij. Ti skrbijo, da se delovni procesi odvijajo z neverjetno hitrostjo, omogočajo večopravilnost in
brezskrbno delovanje. Procesorji Intel® Core™
pa sledijo tudi trendom čim manjše porabe
električne energije in varovanja okolja. Poleg
osnovnih plošč z že vgrajenimi zvočnimi, grafičnimi in omrežnimi karticami so v računalni-
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ke PCX po potrebi vgrajene tudi samostojne
grafične kartice, ki predvsem ‘’gamerjem’’
omogočajo optimalni užitek pri igranju iger,
naprednim uporabnikom pa nemoteno delo.
Najbolj elitne blagovne znamke spominskih
modulov s svojo kakovostjo prepričajo še tako zahtevne kupce. Vgradni SSD diski pa omogočajo shranjevanje podatkov največje hitrosti in so prilagojeni željam posameznika.
In zadnje, vendar izjemno pomembno, operacijski sistem. Čeprav so zaradi individualnih
potreb kupcev v prodaji tudi računalniki brez
operacijskega sistema, je zmeraj priporočen
nakup računalnika PCX s prednameščenim
operacijskim sistemom Windows, ki vsebuje
vse, kar potrebujete za nemoteno delo in takojšnjo uporabo svojega novega računalnika
PCX. Ker je piratska programska oprema pogosto tudi okužena s škodljivimi programi, so

kupci računalnikov lahko nevede izpostavljeni številnim nevarnostim, vključno s krajo
osebnih podatkov, kot so e-poštni naslovi,
podatki o spletnih storitvah in gesla za spletno bančništvo. Uporabnikom prav tako niso
na voljo prednosti originalne programske
opreme, kot so podpora, varnostne posodobitve in varnostne rešitve, ki so del operacijskega sistema Windows 10.
Računalniki PCX imajo pri inštitutu SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje) pridobljen
certifikat CCA EMC, ki dokazuje, da naprava
ustreza evropskim standardom za elektromagnetno združljivost. Zagotavlja, da je izdelek tipsko preizkušen pri neodvisni instituciji in da je
pod nadzorom tudi njegova proizvodnja. Oznaka CE pa ne pomeni samo skladnosti naprave z
zahtevami direktive EMC, ampak vseh tistih direktiv, ki napravo omenjajo. In še certifikat LVD,
ki potrjuje, da računalniki PCX delujejo znotraj
napetostnih mej, ki so določene po direktivi
LVD Evropske unije. Prepričani smo, da se boste
zaradi kakovosti komponent v računalnikih PCX,
dveletne garancije ter odlične pred- in poprodajne podpore v računalnike PCX zaljubili na prvi klik. Računalniki PCX so prijazni do okolja, zanesljivi in imajo več kot 20-letno tradicijo. Z razlogom. Prepričajte se sami.
(P. R.)
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