
MASTER 

Imagens meramente ilustrativas 

MASTER 

Economia de Energia e Espaço com Estilo   

 Economia de energia de até 56%* 

 Economia de espaço e redução de cabos 

 Wi-fi, Webcam e alto-falantes integrados 

 Tecnologia ZeroNoise 

U1300 

DESTAQUES 

A Positivo Empresas atende o mercado Corporativo 
com soluções de hardware, software e serviços que 
adaptam-se ao perfil da sua empresa.  

POSITIVO EMPRESAS 

A linha Tudo em Um Positivo Master U1300 é a 
evolução dos computadores de mesa. Integra monitor 
LCD e gabinete em um mesmo conjunto, mais 
compacto e leve.  

O baixo consumo de energia também é um destaque 
deste produto que conta com tela com tecnologia LED.  

Integra webcam, microfone e alto falantes para a 
realização de vídeo conferências e execução de 
conteúdos multimídia contendo áudio.  

Menos cabos, mais eficiência e menor consumo de 
energia em um produto com design moderno. 

 Economia de Energia: no consumo de energia 
elétrica comparando-se a Desktops comuns;  

 Redução de Cabos: necessita de poucas conexões de 
cabos para utilização. Inclui rede sem  fio para conexão 
a Internet; 

 Economia de Espaço: dimensões reduzidas, 
maximizando a área de trabalho e cabendo em qualquer 
espaço; 

 Furação VESA: permite que seja instalado na parede 
ou móvel através da utilização de suporte adequado 
(não fornecido junto com o computador); 

 Intel® HD Graphics: processamento de gráficos 2D e 
3D com experiência visual incrível e em alta definição. 

 Porta USB 3.0: transferência de dados 10x maior que 
as portas USB 2.0; 

 Teclado e mouse robustos: teclado e mouse 
desenvolvidos para suportar altas cargas de trabalho e 
com resistência a derramamento de líquidos; 

 Tecnologia ZeroNoise: tenha um ambiente sem 
barulhos através da tecnologia de resfriamento do 
processador por dissipador de calor que elimina 
coolers, fonte de ruído; 

ACOMPANHA TAMBÉM 

 Sistema de recuperação eletrônico; 

 Office trial; 

POSITIVO MASTER U1300 



MASTER MASTER D480 

Processador  Intel® Celeron® N3060 (2 MB Cache, até 2.48 GHz, Dual-Core) 

Chipset SoC (funcionalidades integradas ao processador) 

Placa-mãe Positivo 

Sistema Operacional  Windows® 10 Home Single Language 

Tela LCD de 18.5" com tecnologia LED, tratamento antirreflexo, resolução de 1366 x 768 (HD) 

Memória RAM 4 GB DDR3 SDRAM (1600 MHz, Non-ECC) 
1x slots SO-DIMM¹ 

Disco Rígido  

Unidade Ótica DVD±RW (Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) 

Leitor de Cartões SD / MMC / MS / MS Pro 

Webcam 0.3 Megapixel 

Gráficos 

Intel® HD Graphics integrado ao processador  
Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 11.1 e 
OpenGL 4.2 
Memória alocada dinamicamente até 1,7 GB² 

Áudio 
Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 5.1 canais 
Microfone e 2x alto-falantes estéreo embutidos 

Conectividade Rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM e Bluetooth 4.0 LE 

Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet 

Portas de Conexão 
1x USB 3.0, 5x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 (saída), 1x RJ-45, 1x line-in (microfone), 1x line-out (fone ouvido), 1x 
DC-in (fonte) 

Fonte de Alimentação Externa, 65 W, 100~240V / 50~60Hz automática 

Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos 

Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI 

Segurança  Abertura para trava tipo Kensington 

Furação VESA Sim, 100 x 100 mm 

Bateria Não 

Cor 
Frontal e Pedestal: Preto brilhante 
Traseira: Preto fosco 

Dimensões (C x L x A) 
Produto: 39 x 455 x 342 mm (sem pedestal para suporte) 
Embalagem: 173 x 542 x 419 mm 

Peso Líquido / Bruto 3,98 Kg / 4,72 Kg 

Documentos e Acessórios Fonte de alimentação e guia rápido de instalação 

Garantia Os termos e as condições variam de acordo com o modelo comercial 

Código / EAN 1701250 / 7896904690118 

Intel® Celeron® / Windows® 10 / 4 GB de Memória RAM / 500 GB de  

U1300 

* Redução de consumo de energia em relação a um desktop tradicional com monitor LCD. 
1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM. 
2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema. 
 
 
Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Logotipo Intel® , Intel, Atom, Celeron, Pentium e Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países.  
© 2016 Positivo Informática - Apresentação oficial de produto dirigida ao mercado. Atualizada em 07 de Outubro de 2016. Sujeito a alterações sem prévio aviso. REV. 00.  

Este produto incorpora tecnologia HDMITM, interface multimedia de alta definição. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países. 


