
Mini PC SAPPHIRE řady Edge HD
Mini PC EDGE HD má neuvěřitelný tvar – díky objemu menšímu 
než půl litru je tenký i elegantní zároveň.

Plně vybavený počítač pro domácí nebo obchodní použití má 
dvoujádrový procesor, 2 GB paměti (4 GB u EDGE HD3), 250 GB 
pevný disk (320 GB u EDGE HD2 a HD3), výstup pro grafiku s 
vysokým rozlišením a rozhraním HDMI s plným HD (1920x1080), 
bezdrátové připojení a 4 porty USB.

Při zátěži mu stačí asi jen 22 W, takže mini PC SAPPHIRE 
spotřebuje asi 10x méně energie než nejefektivnější stolní 
počítač – a méně než většina notebooků – a stává se tak jedním z 
nejzelenějších počítačů, jaké jsou vůbec k dostání.

SAPPHIRE
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Přečtěte si víc na Sapphiretech.com 

VS series
Jeden pohled na mini PC SAPPHIRE řady EDGE stačí, abyste 
si všimli, že jde o něco o něco výjimečného. Elegantní koncept 
designu potěší esteticky i svou kompaktností. Je velký asi 
jako brožovaná knížka. Ale nenechte se oklamat vzhledem a 
velikostí. Uvnitř se skrývá pořádný hardware.

Mini PC SAPPHIRE řady Edge je plně vybavený počítač pro 
aplikace ve školství, firmách, maloobchodě apod., a také jako 
přehrávač pro digitální reklamu. Skvěle poslouží i jako počítač 
pro malou kancelář a domácí zábavu.

Nejdůležitější vlastnosti
Ohromující výkon, fantasticky čistá a plynulá grafika, 
superkompaktní design

Neuvěřitelná rychlost
Začneme od hrubého výpočetního výkonu. Zajišťuje ho nová super 
rychlá jednotka APU (Accelerated Processing Unit) od AMD, což 
umožňuje řadě EDGE VS zvládnout i náročné úkoly, takže nemusíte 
na nic čekat. Ale takový výkon ještě neznamená, že je to PC hladové 
jako vlk. Ve srovnání s běžnými PC spotřebuje méně než 10 % 
energie, takže EGDE VS je i „zelený“. A co víc, běží tak tiše, že ho 
sotva zaslechnete.

SAPPHIRE EDGE VS má samozřejmě i integrované bezdrátové 
připojení. Ale to není zdaleka všechno. Díky širokému spektru portů 
můžete připojit prakticky cokoli včetně SD, USB 2.0 a 3.0, HDMI a 
optického digitálního audia. Konečně můžete rychle přenést a utřídit 
digitální fotky. Konečně můžete mít bezproblémový video výstup 
HDMI. Konečně můžete mít z reproduktorů dokonalý digitální zvuk.

Připojte se

Výkon řady EDGE VS vyvolal v komunitě vývojářů značný rozruch. 
Speciálně pro technologii Edge VS bylo totiž optimalizováno opravdu 
hodně špičkových aplikací. Vývojáři samozřejmě chtějí, aby jejich 
aplikace běžely rychle. Dopřejte jim to.

Optimalizované aplikace

Čistá a plynulá grafika s nepřekonatelnou barevnou 
věrností a realistickým zobrazením
Grafické funkce vám vezmou dech. EDGE VS je vybaven technologií 
HD Media Accelerator od AMD a grafickým procesorem Radeon™. 
Takže ať už chcete hrát s ostatními hráči on-line hry, pořádat 
videokonference pro více osob, streamovat videa nebo firemní 
zobrazovací aplikace, full-motion HD video běží nádherně plynule a 
bezchybně.

Nyní vám SAPPHIRE nabízí ohromující výkon v dokonale 
ztvárněném kompaktním formátu. Díky nové generaci čipu APU od 
AMD a technologii HD Media Accelerator poběží vaše multimediální 
aplikace jako namydlený blesk. Zábava tak nemá chybu.

Nejnovější generace Mini PC SAPPHIRE – řada Edge VS – je 
ztělesněním krásného, kompaktního designu, závratného výkonu, 
prakticky nehlučného provozu a nízké spotřeby energie. EDGE VS 
podává excelentní výkon díky čipu APU (Accelerated Processing 
Unit) nové generace od AMD.

To znamená nekonečné možnosti.

Potřebujete počítač pro přehrávání multimédií a hraní her, který 
poběží hladce jako po másle? Seriózní PC do kanceláře s 
maximálním výkonem pro náročné aplikace? Základ výkonného 
počítače, který si můžete upravit podle svých požadavků? Vždy 
spolehlivé zařízení k multimediální prezentaci na veřejnosti bez 
výpadků a zadrhávání?

Za EDGE VS ručíme. Ve všech ohledech.
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Hlavní aplikace a výhody

Edge VS přináší fantastický výkon a ohromující grafiku v malém formátu 
pro širokou škálu aplikací v každém prostředí. Jak ho můžete využít vy?

•  Krásný kompaktní design zapadne opravdu kamkoli a nahradí váš starý 
objemný počítač.

• Běží se všemi vašimi oblíbenými aplikacemi pro domácí kancelář – speciálně 
pro Edge VS bylo optimalizováno mnoho špičkových aplikací.

• Umožňuje plynulé přehrávání videa a streamování bez zadrhávání.
• Lepší a rychlejší surfování po internetu.

Doma...

• Superkompaktní a elegantní design, který šetří cenné místo na stole nebo na 
podlaze – kompatibilní se zámkem Kensington, když vám záleží na fyzickém 
zabezpečení.

• Běží se všemi standardními aplikacemi Microsoft Office a dalšími kancelářskými 
nástroji – a to rychle.

• Pro vyšší produktivitu zrychluje surfování, komprimaci i dekomprimaci souborů.
• Vynikající pro videokonference ve vysokém rozlišení pro více osob a další graficky 

náročné aplikace.
• Nízká spotřeba energie – spotřebuje desetinu energie, kterou potřebují běžné 

počítače, vyzařuje méně tepla a je téměř nehlučný, to abyste měli v kanceláři tišší 
prostředí.

• Dodává se bez Microsoft Windows – můžete dál používat svá licenční ujednání 
nebo si vybrat alternativní operační systém.

• Díky jednotce APU poslední generace od AMD a integrované akceleraci videa 
získáte vynikající výkon na malém prostoru.

• Vynikající externí konektivita – připojí všechna vaše zařízení.
• Integrované bezdrátové připojení.
• K dispozici jsou speciální ořezané verze – PC můžete dostat bez OS, RAM nebo 

HD – záleží jen na vás.
• Tělo přístroje lze snadno otevřít.
• Extrémně kompaktní design šetří prostor na vašem stole nebo pracovním místě.
• Absolutně flexibilní – jedno počítačové řešení pro všechny vaše digitální 

požadavky.

• Kompaktní velikost a nevtíravý design, který nepřekáží na frekventovaných 
místech.

• Působivá plynulá grafika a živé streamování HD videa.
• Možnost připojení k plochým obrazovkám, televizorům a dalším kompatibilním 

zobrazovacím zařízením, jako jsou dotykové obrazovky.
• Velmi nízká spotřeba energie – displeje můžete ve výlohách obchodů nechat 

klidně běžet bez obav o svou kapsu.

• Možnost zcela flexibilního zónování displeje.
• Rychlá aktualizace obsahu pomocí vzdáleného přístupu přes WiFi.
• Podpora všech aktuálních video a audio formátů – a navíc obrázků, 

fotografií, živého televizního vysílání, zpravodajských kanálů RSS, HTML, 
Adobe Flash a dalších.

• Podpora podnikových systémů na bázi Windows nebo Linux.
• Možnost propojení s externími senzory a vytvoření interaktivně reagujícího 

systému.
• Levné otestování před volbou cenově výhodného řešení.

Pro podnikání…

• Velmi snadno přenosný, elegantní design. Vyražte s ním v podpaží za svými 
kamarády – hráči.

• Na BYOC LAN párty tím určitě zabodujete – za EDGE VS se otočí opravdu 
každý.

• Podporuje všechny nejnovější herní tituly, kterých je pro technologii EDGE VS 
optimalizováno stále víc a víc.

• Vynikající vykreslování grafiky.
• Ať jste on-line nebo hrajete sami, EDGE VS je mimořádně bezproblémové, a 

přitom superstylové řešení.

Pro hraní her… Pro technika...

Pro maloobchod...

Pro digitální reklamu...

Technické údaje řady Edge
Model EDGE HD3 EDGE HD4 EDGE VS4 EDGE VS8

CPU / akcelerovaný procesor AMD APU E450 Intel Celeron Processor 847 AMD A4-4355M 1,9 GHz dvoujádrový AMD A8-4555M 1,6 Ghz čtyřjádrový

Grafická karta AMD Radeon HD6320 Grafika Intel HD AMD Radeon HD7400G AMD Radeon HD7600G

Čipová sada AMD Hudson-M1 (A50 M) Řadič hubu AMD A70M

Paměť 4 MB DDR3 2 x 2GB DDR3

Obrazový výstup 1x výstup HDMI, 1x výstup VGA 1x výstup Mini Display port (V1.2), 1x výstup HDMI

Audio 1x zvukový vstup, 1x linkový výstup Realtek ALC 662, 8kanálové HD audio (Earphone, MIC, SPDIF)

LAN Interní Ethernet podporující 10/100/1000 Mbps Realtek RTL8111F PCI Express Gigabit LAN

Bezdrátové připojení Integrované WiFi s podporou IEEE 802.11 b/g/n 802.11b/g/n WiFi s Bluetooth 3.0

Datová úložiště 1x 2,5” SATA 320GB HDD 1x 2,5” SATA 500GB HDD

USB 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 1x USB 3.0 + 3x USB 2.0 2x USB 3.0 + 4x USB 2.0

Čtečka karet SD – Podporuje SD / SDHC / MMC

Operační systém Předinstalováno s Free DOS, podporuje Windows 8 / 7 / Vista

VS series

Dodává se také jako „barebone“ PC.

Díky kompaktnímu designu, výkonné a bohaté grafice a 
HD videu je EDGE VS volbou číslo jedna pro skvělou digitální 
reklamu a prezentace na prodejně ve full motion. Některé z 
výhod digitální reklamy založené na EDGE VS:

• Firmy (recepce, zasedací místnost, ostatní veřejné prostory).
• Maloobchod (vnitřní prostory, displeje pro výlohy, interaktivní dotykové 

obrazovky).
• Nemocnice a ordinace (informace o pacientech, placené reklamní 

displeje).
• Pohostinství (exkluzivní salonky, výstavy).
• Letiště a nádraží (informace pro cestující, vysílání zpravodajství a zábavy, 

reklama a nabídky).

Stávající uživatelé firemní digitální reklamy:


