Máy
Tính
Đồng
Bộ
Dell
optiplex 9020 G3220 – RAM 4GB
– HDD 250GB
Case đồng bộ siêu mini DELL Optiplex 9020USFF

thích hợp cho

các bác dùng gia đình làm HTPC , văn phòng cấu hình cao siêu
êm chạy cực mượt ạ và cực kỳ siêu ổn định main chipset Intel
Q87 socket LGA1150 Intel Core i thế hệ thứ 4 vs xeon E3 v3
Haswell .
Máy tính để bàn Dell luôn hướng tới phục vụ cộng đồng những gì
tối ưu nhất chính vì vậy dòng sản phẩm máy đồng bộ Dell
Optiplex luôn được đánh giá số 01 về độ bền và tính bảo mật
rất cao, điều đó có nghĩa là máy tính đồng bộ Dell 9020 luôn
được giới ngân hàng tin dùng. Máy văn phòng Việt Số Hóa chúng
tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chính đáng từ khách hàng xa gần
và mong đón nhận sự hợp tác cùng phát triển vì lợi ích chúng
ta cần có nhau.
Nhà sản xuất

DELL inc

Model

Dell Optiplex 9020

Chipset bo mạch
chủ

Intel® Q83 Express Chipset

Bộ vi xử lý – CPU

CPU G3220 : 3.2Ghz. Socket: LGA 1150. Bộ nhớ
Cache L3: 3MB

Dung lượng bộ nhớ
– RAM

4Gb DDR3 Dual Chanel Tổng số 2 chân cắm ram,
cho phép nâng cấp tối đa 32 Gb ram DDR3

Dung lượng ổ cứngHDD-SDD

Hdd 250Gb

Thông số đồ họa –
VGA

Integrated Intel® HD Graphics 4400
Photoshop, AutoCad – Video tuyệt nhất

Giao tiếp mạng LAN

Intel® 82579LM Ethernet LAN 10/100/1000

Ổ Quang

DVD hoặc DVD Combo, nếu có ổ Ghi DVD không tính
thêm tiền

Điều khiển âm
thanh

Intel HD Audio Hỗ trợ 2 đường ra âm thanh, 2
đường vào cho Mic và Stereo, âm thanh cực hay,
5.1 thông qua HDMI

8 cổng USB ( 2 trước – 6 sau ), 6 cổng USB 2.0
Các kết nối hỗ trợ + 2 cổng USB 3.0. Đầu đọc thẻ nhớ, cổng kết nối
âm thanh và Mic phía trước.
Hỗ trợ khác

Window 7 ( Xin lưu ý, máy chạy Window bản quyền
cực nhanh và ổn định )

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Máy văn phòng Việt Số Hóa
Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3 502050 – Hotline: 0981 669 996

Máy
tính
đồng
bộ
Dell
Optiplex 9020 core i3 4150 /
4G / 500G
Máy tính đồng bộ Dell Optiplex 9020
core i3 4150 / 4G / 500G giá rẻ
Model: Optiplex 9020 USFF
Chipset: Intel Q87 hỗ trợ bộ vi xử lý socket 1150 dòng Quadcore Intel Core i7, i5 và Dual-core Intel Core i3 & intel
Pentium thế hệ thứ 4 Haswell.
Bộ vi xử lý – CPU: Intel Core i3 – 4150 (6M Cache, xung nhịp
3.50 GHz, công nghệ Intel Turbo Boost) Dòng Quad-core đời 4 –

2 lõi, 4 luồng.
Đồ họa: Tích hợp đồ họa Intel HD Graphics 4600 theo cpu
Bộ nhớ trong – Ram: 4GB DDR3 (4 khe cắm ram
16GB DDR3 non ECC bus 1600 MHz)

hỗ trợ tối đa

Bộ xử lý

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 (3M bộ nhớ đệm,
3,50 GHz)

Mainboard

9020 Intel Q87 socket LGA1150
Đồ họa Intel® HD Graphics 4600. 1 VGA, 2 Display Port

Onboard VGA

Khe PCI Express 3.0 nâng cấp VGA

Đĩa quang

DVD rom hoặc DVD+/-RW SuperMulti

Đĩa cứng

HDD 500GB sata3
Nâng cấp SSD 120GB thêm 500K – Ổ cứng SSD giúp máy chạy nhanh và
bền

Card mạng Lan

Integrated Intel® I21 thernet LAN 10/100/1000

Âm thanh

Kênh âm thanh 2.1 Intel High Definition Audio

Bộ nhớ Dram III

4Gb PC3L Bus 1600Mhz
Supports upto 32GB

Nguồn Dell 80PLUS

90v – 240v công suất max 255W
Case kiểu dáng đẹp, thời trang

Hệ điều hành

Windows OE bản quyền, máy chạy nhanh ổn định

Kích thước

36cm x 41 x 10cm

Cổng giao tiếp

04 cổng phía trước và sau
06 cổng USB trước + Sau 02 cổng PS2
1 VGA; 2 DisplayPort./ Audio in-out, micro-in 1 RJ-45; 1 Serial;

Trọng lượng

5,5kg

Cam kết về sản phẩm
Tất cả linh kiện công ty chúng tôi phân phối đều là hàng
chính hãng nguyên bản 100%
Tuyệt đối không bán hàng đã qua sửa chữa – thay thế linh
kiện không chính hãng
Hình thức máy đẹp, còn mới trên 95%
Cam kết bán hàng
Hàng Bán
hành đầy
Miễn phí
Bảo hành

ra có đầy đủ phiếu bảo hành và được dán tem bảo
đủ
giao hàng và lắp đặt tại nội thành Hà Nội
siêu tốc

Vệ sinh cài đặt phần mềm miễn phí trọn đời máy
ĐẶC BIỆT – BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ – CHECK BẢO HÀNH ONLINE

Máy
tính
đồng
bộ
Dell
Optiplex 7050 CPU i7 7700
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DELL OPTIPLEX
7050SFF Được thiết kế phù hợp với
cách bạn làm việc.
Có sẵn với Windows 10 Pro – cho một trải nghiệm máy tính trơn
tru và linh hoạt.

Có sẵn với Windows 10 Pro – cho một trải nghiệm máy tính trơn
tru và linh hoạt.
Tính linh hoạt không thể tin được: OptiPlex 7050 có thiết kế

nhỏ gọn thích nghi, cho phép bạn tối đa hóa môi trường của
mình. Tháp mới này có thể lắp vừa trên hoặc dưới bàn làm việc
của bạn, trong khi các mô hình dạng nhỏ có sẵn với OptiPlex
Small Form Factor All-In-One
Dễ dàng truy cập: Với thiết kế không có công cụ và bảng điều
khiển bên ngoài dễ tháo rời, bạn có thể dễ dàng truy cập Để
các thành phần hệ thống quan trọng như ổ đĩa và bộ nhớ, cho
phép mở rộng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Cũng
cho phép dễ dàng dịch vụ để hệ thống của bạn có thể được cập
nhật, vẫn tồn tại cho những năm tới.
An toàn và kiểu dáng đẹp: Cáp bao gồm giảm sự lộn xộn và cung
cấp quản lý cáp kiểu dáng đẹp và an toàn để ngăn chặn truy cập
vào các cổng và cáp điện ở phía sau của hệ thống.
Máy tính để bàn Dell Optiplex 7050SFF thuộc dòng máy dành cho
văn phòng. Máy tính để bàn Dell Optiplex 7050SFF có thiết kế
tinh tế, phong cách cùng hiệu năng hoạt động ổn định, không
những tạo điểm nhấn cho không gian làm việc còn góp phần nâng
cao hiệu quả công việc của bạn. Ổ SSD dung lượng 120GB M2 SATA
tốc độ cao để bạn có thể cài đặt phần mềm, ứng dụng cần thiết.
Máy có cổng USB Type C tiện dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thiết kế hiện đại, phong cách tạo đẳng cấp cho người
dùng
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.20
GHz
RAM PC3L 8GB/ 1600
Ổ cứng SSD 120GB M2 SATA tốc độ cao.
Tích hợp ổ đĩa quang SuperMulti DVD
Tích hợp HDMI, DISPLAYPORT, VGA, USB Type C

Kích thước và Trọng lượng
Hình dạng nhỏ: 1. Chiều rộng 3.7 “(9.26cm) | 2. Chiều sâu
11.4” (29.0cm) | 3. Chiều cao 11.5 “(29.2cm) Trọng lượng
11.57lbs (5.26kg)
Tháp: 1. Chiều rộng: 6.1″ (15.4cm) | 2. Độ sâu 10,8 “(27,4cm)
| 3. Chiều cao 13,8” (35 cm) | Trọng lượng 17.49lbs (7.93kg)

Máy
tính
đồng
bộ
Optiplex 3010 i3 3220

Dell

Máy tính đồng bộ Dell 3010 sử dụng bền bĩ thích hợp văn phòng
hiện đại, độ bền cao cấp giá rẻ mẫu mã hình thức mới 90% dùng
trong đồ họa và giải trí đây là sự tuyệt vời mà Việt Số Hóa
muốn dành cho tất cả khách hàng.
Được bán tại địa chỉ Số 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải

Phòng. Với mong muốn luôn được cập nhật những sản phẩm mới
nhất, chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lí nhất đến tay khách
hàng.

Cấu hình máy tính Dell Optiplex 3010 DT
intel core i3
Model: Dell Optiplex 3010 DT
Mainboard: Main chipset Intel H61 hỗ trợ cpu thế hệ thứ 3 dòng
Celeron, Pentium, Core i.
Bộ vi xử lý : cpu Intel core i3-3220 (3M Cache, 3.30 GHz), thế
hệ 3 – dòng 2 lõi, 4 luồng.
Card màn hình – VGA: Intel HD Graphics 2500
Bộ nhớ trong – Ram: 4GB DDR3 (2 khe cắm Ram tối đa 8GB )
Ổ đia cứng – HDD: 250GB Sata (1 khay 3.5″)
Ổ đĩa quang – ODD: DVD chuẩn Sata (1 khay 5.25″)
Card mạng tích hợp:

Realtek LOM

Card âm thanh – card Sound tích hợp: Conexant CX20641 High
Definition Audio Codec
Cổng kết nối:
USB 2.0: 2 cổng trước và 6 cổng sau
1 cổng mạng RJ45
VGA: 1 cổng sau
HDMI: 1 cổng sau
Tai nghe, micro: trước và sau.(Line-in (stereo/microphone),
Line-out (headphone/speaker)
Khe cắm mở rộng:
1 PCIex16 và 3 PCIe x1
4 chân cắm SATA 3Gb/s

Kích thước: H x W x D: 36 x 10.2 x 41(cm) Khoảng 7.56 kg
Nguồn:

250W

Máy Tính Đồng Bộ Dell CORE I5
4570 – RAM 4GB – SSD 120GB –
HDD 500GB
Máy Tính Đồng Bộ Dell CORE I5 4570
– RAM 4GB – SSD 120GB – HDD 500GB
hàng nhập khẩu giá rẻ.
– Sử dụng máy tính đồng bộ Dell 9020 dòng Optiplex đẳng cấp
doanh nhân giúp cho khách hàng tăng năng xuất làm việc, bảo
mật dữ liệu tối ưu, độ bền cao cấp tuổi lâu dài, đặc biệt tiết
kiệm điện chạy nhanh êm ái, bộ vi xử lý Quad core i5 thế hệ 4
– Dell 9020 bo mạch chủ chipset Q87 SOCKET 1150 có 04 cổng USB
3.0 và 06 cổng USB 2.0, Bộ nguồn chuẩn (80 PLUS Gold) Đem đến
cho người dùng tuyệt đối yên tâm sử dụng khi nguồn điện thấp
tới mức 90v vẫn chạy tốt.
Máy tính để bàn Dell luôn hướng tới phục vụ cộng đồng những gì
tối ưu nhất chính vì vậy dòng sản phẩm máy đồng bộ Dell
Optiplex luôn được đánh giá số 01 về độ bền và tính bảo mật
rất cao, điều đó có nghĩa là máy tính đồng bộ Dell 9020 luôn
được giới ngân hàng tin dùng. Máy văn phòng Việt Số Hóa chúng
tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chính đáng từ khách hàng xa gần
và mong đón nhận sự hợp tác cùng phát triển vì lợi ích chúng
ta cần có nhau.
Dell Optiplex 9020 Core i5-4570/ 4Gb/ HDD 500 Dùng trong đồ
họa và văn phòng thật là thuyết phục! Bởi Dell Optiplex

9020 chất lượng rất cao bền bỉ
Bộ xửlýCore i5 thứ 4 HasWell – Socket 1150
Bộ xử lý

Intel Cores i5 4570 Min 3,2Ghz Max 3,8 Ghz x 4 Cores.
Cache 5M L3, Bus Speed / 5 GT/s DMI2 ( 22nm 64bit )

Mainboard

9020 Intel Q87 socket LGA1150

Onboard VGA

Đồ họa Intel® HD Graphics 4600. 1 VGA, 2 Display Port
Khe PCI Express 3.0 nâng cấp VGA

Đĩa quang

DVD rom hoặc DVD+/-RW SuperMulti

Đĩa cứng

Nâng cấp SSD 120GB thêm 500K – Ổ cứng SSD giúp máy chạy nhanh và

HDD 500GB sata3
bền
Card mạng Lan

Integrated Intel® I21 thernet LAN 10/100/1000

Âm thanh

Kênh âm thanh 2.1 Intel High Definition Audio

Bộ nhớ Dram III
Nguồn Dell 80PLUS
Hệ điều hành
Kích thước

4Gb PC3L Bus 1600Mhz
Supports upto 32GB
90v – 240v công suất max 255W
Case kiểu dáng đẹp, thời trang
Windows OE bản quyền, máy chạy nhanh ổn định
36cm x 41 x 10cm
04 cổng phía trước và sau

Cổng giao tiếp

06 cổng USB trước + Sau 02 cổng PS2
1 VGA; 2 DisplayPort./ Audio in-out, micro-in 1 RJ-45; 1 Serial;

Trọng lượng

5,5kg

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Máy văn phòng Việt Số Hóa
Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3 502050 – Hotline: 0981 669 996

Máy tính đồng bộ Dell 3010

G2020
Máy tính Dell Optiplex 3010,
máy
tính
đồng
bộ
Dell
Optiplex thế hệ mới
Sản phẩm máy tính đồng bộ Dell Optiplex 3010 thuộc dòng máy
tính đồng bộ thế hệ mới, được công ty Việt Số Hóa nhập khẩu
trực tiếp từ các thị trường nổi tiếng là khó tính như Nhật
Bản, Mỹ, Úc…vvv
Được bán tại công ty Việt Số Hóa – 194 Trung Hành, Đằng Lâm,
Hải An, Hải Phòng. Với mong muốn luôn được cập nhật những sản
phẩm mới nhất, chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lí nhất đến
tay khách hàng.

Dell Optiplex 3010 cấu hình cao,
máy tính đồng bộ Dell optiplex 3010
giá rẻ
Bộ máy tính để bàn Dell Optiplex 3010 được thiết kế với vẻ
ngoài tinh tế, bắt mắt, mạnh mẽ góp phần mang đến một phong
cách hiện đại cho không gian làm việc của bạn.
Hiệu năng làm việc cực tốt do được trang bị cấu hình rất cao
như CPU Intel Core i3, Core i5, Core i7 thế hệ mới nhất. Tích
hợp Card đồ họa Intel HD Graphics 2500/4000 mạnh mẽ cho khả
năng xử lý hình ảnh mượt mà ổn định, đi kèm với đó là dung
lượng bộ nhớ trong (RAM) và ổ cứng lớn cũng góp phần nâng cao
hiệu suất làm việc của máy tính để bàn Dell.

Máy tính đồng bộ Dell Optiplex 3010 tích
hợp tất cả các cổng giao tiếp thế hệ mới
Dell Optiplex 3010 kết nối và truyền tải dữ liệu nhanh chóng
ổn định là nhờ được trang bị cổng USB 3.0 cho tốc độ truyền
tải nhanh hơn gấp 10 lần so với cổng USB 2.0 thông thường,
guips bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều. Ngoài ra, máy tính để
bàn Dell 3010 còn hỗ trợ đầy đủ các cổng giao tiếp cần thiết
khác giúp người dùng dễ dàng kết nối như bàn phím, chuột, mạng
Lan…vvv hay đưa ra màn hình cỡ lớn thông qua cổng HDMI giúp
bạn truy cập Internet lướt wep, on Facebook, xem phim, nghe
nhạc, chơi Game tuyệt đỉnh.

Điểm mạnh của máy tính đồng bộ DELL
OptiPlex 3010
Sử dụng Chipset intel H71, VGA rời hay Onboard HD intel
Trang bị bộ nguồn điện auto voll 90v đến 240v
Bộ vi sử lý INTEL core i3 đến core i7 tốc độ cao
Nằm trong hệ thống Dell Optiplex ( máy tính đồng bộ cao
cấp ) bền nhất và nổi tiếng trên Thế Giới
Linh kiện dễ thay, giá thành linh kiện rẻ, có nhiều linh
kiện sẵn có trên thị trường
Đặc biệt Cty chúng tôi cam kết chỉ bán hàng Nguyên bản
đúng chất lượng máy tính đồng bộ Dell
Địa chỉ bán case Máy tính đồng bộ uy tín tại Hải phòng
Máy Tính Anh Sơn chuyên cung cấp máy tính đồng bộ Dell, HP,
Fujishu, Lenovo,…hình thức rất đẹp chất lượng cực kì ổn định.
Tất cả sản phẩm chúng tôi bán ra đều được bảo hành 03 tháng cứ
lỗi là được đổi ngay. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ: 194 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3 502050- 0981 669 996
Dưới đây là một số cấu hình máy tính đồng bộ dell 3010 đang
được ưa chuộng nhiều nhất hiện nay:
CẤU HÌNH 01 : Dell Optiplex 3010 sff – Văn Phòng
Giá: 1.850.000 vnđ
Bảo hành: 03 tháng

———————————thông số kỹ thuật:

Bộ xử lý

Intel® PENTIUM G2020 Thế hệ thứ 3
Tần số 2,9Ghz bộ nhớ đệm 3M cache L3
Intel® vPro / HyperTransport: 5.0 GT/s 22nm,
64bit/
VIDEO đồ họa Intel HD Graphics 2500….

Mainboard

Chipset Intel H61

Onboard VGA

Đồ Họa Intel HD Graphics 2500
01 Alanog VGA, 01 HDMI Full HD
Có khe PCI Expres 3.0 nâng cấp cạc màn hình

Đĩa quang

DVD+/-RW SuperMulti

Đĩa cứng

Card mạng
Âm thanh
Bộ nhớ Dram III
Power Supply
Hệ điều hành
Kích thước
Cổng giao tiếp
Trọng lượng

HDD 250Gb Sata3 7200 vòng/phút
Ổ cứng zin là hàng OEM nguyên bản
( Nâng cấp thêm ổ SSD 120G + 600k )
Máy chạy ổ cứng SSD nhanh gấp 5 lần hdd
Intel® 82579LM Ethernet LAN 100/1000
Kênh âm thanh 2.1 Intel High Definition
Audio
4Gb PC3 Dua ram
Bus 1333/1600Mhz Nâng cấp Max 32Gb
Từ 90v – 240v / max 265W
Thép chống rỉ, chịu sự va đập cao
Win 7 Pro 64bit
36cm x 41 x 10cm

Có 08 cổng USB 2.0 + 02 cổng PS2
Audio in-out, micro-in, Out 1 VGA và 1 HDMI
5,5KG

MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ DELL 3010 G2020

CẤU HÌNH 01 : Dell Optiplex 3010 sff – Văn Phòng, đồ họa, game
nhẹ
Giá: 2.100.000 vnđ
Bảo hành: 03 tháng
———

Bộ xử lý

Bộ xửlýIntel® Core™ i3 thế hệ thứ 3
Intel® Core™ i3 3220 Tốc độ 3,2Ghz ( 4 CPUs
).
3M L3 cache / HyperTransport: 5.0 GT/s 22nm,
64bit.
ĐỒ HỌA INTEL GRAPHICS 2500 FULL HD

Chipset
Onboard VGA

Intel H61 socket LGA1155
Đồ họa Intel® HD Graphics 2500 ra 1 VGA, 1
HDMI
Khe PCI Express 3.0 nâng cấp VGA và PCIe x1

Bộ xử lý

Bộ xửlýIntel® Core™ i3 thế hệ thứ 3
Intel® Core™ i3 3220 Tốc độ 3,2Ghz ( 4 CPUs
).
3M L3 cache / HyperTransport: 5.0 GT/s 22nm,
64bit.
ĐỒ HỌA INTEL GRAPHICS 2500 FULL HD

Đĩa quang

DVD rom

Ổ Cứng

HDD 250G sata3
Ổ cứng HDD là hàng OEM nguyên bản
( Nâng cấp thêm ổ SSD 120G mới + 600k )

Mạng lan gigabit

Intel® 82579LM Ethernet LAN 10/100/1000

Âm thanh

Kênh âm thanh 2.1 Intel High Definition
Audio

Bộ nhớ ram

4GB PC3 1600Mhz dual
Supports Ram tối đa 32Gb

Nguồn Dell
80plus

AC 90v – 240v / 265w
Case kiểu dáng rất đẹp mới trên 90%

Hệ điều hành

Windows 7 Pro 64 bit

Kích thước
Cổng giao tiếp
Trọng lượng

36cm x 41cm x 10cm
2 Cổng USB 3.0, 6 Cổng USB 2.0 + 02 cổng PS2
Audio in-out, micro-in, Out 1 VGA và 1 HMDI
5.5kg

