BM1AF

Handal, Aman, dan Solusi Efisien Desktop untuk SMB

Desktop ASUS – Terdepan dalam kepuasan dan ketahanan
Berdasarkan survey kepuasan, ketahanan dan layanan pada PCWorld USA 2012.

Solusi Manajemen yang Unggul
Kinerja Cerdas

ASUS Pro Series desktop menghasilkan kemudahan multitasking dan peningkatan kerja dengan Intel ®
prosesor Core ™ generasi ke-4, grafis yang kuat, dan dukungan hingga 32GB memori DDR3 terbaik untuk
menangani beban kerja Anda.

ASUS Business Suite 2.0: Manajemen Satu-Pintu dan Proteksi Data

ASUS Business Suite 2.0 yang ditingkatkan merupakan alat manajemen satu-atap yang ideal untuk administrator IT, mengizinkan untuk merawat sistem dengan mudah dan menyediakan keamanan sepenuhnya.
Dengan fitur yang ditingkatkan termasuk manajemen sistem dan keamanan ASUS dan aplikasi Intel SBA
seperti software untuk meningkatkan keamanan PC, USB Blocker unrtuk kontrol perpindahan data, back-up
data yang mudah, dan penghematan energi untuk mengurangi pemborosan listrik.

Optimalisasi Produktivitas, Kemampuan dan Upgrade
Perluas Ruang Kerja Anda dengan
Tiga Display Independen

Casis tool-less untuk kemudahan
ugrade dan perawatan

Susunan port I/O yang kaya untuk
berbagai perangkat bisnis

Port USB 3.0 Depan

ASUS WebStorage: Sampai dengan
ruang kosong 100GB

Pengoperasian PC yang hening
dengan ASUS Q-Fan Technology

Kensington lock slot and padlock
slot

Sinyal Gangguan Casis

Trusted Platform Module (TPM)
data security

F9 One Key Recovery

BM1AF mendukung hingga tiga display independen, memberikan pengguna kemampuan untuk
memperluas area kerja desktop mereka dan
multitask pada tiga display tanpa perlu tambahan
kartu VGA

USB 3.0 mentransfer data 10X lebih cepat dari
USB 2.0 sambil tetap menjaga kompatibilitas sebelumnya dengan lengkap. BM1AF memiliki dua
port USB 3.0 depan dan dua di bagian belakang I
/ O, yang memungkinkan Anda untuk mentransfer
data dengan kecepatan maksimum dan kemudahan. BM1AF mendukung hingga enam buah
SATAIII, memberikan kecepatan transfer data
hingga 6Gb / s untuk masing-masing.

BM1AF ini memiliki ventilasi yang menghadap
ke-depan, sebuah tombol power di atas, indikator
HDD dan desain-akses yang mudah untuk
perawatan dan upgrade.

Berbagi gambar, musik dan film dengan ruang
kosong gratis 100GB selama 1 tahun*, berbagi
file Anda antar berbagai perangkat secara
nirkabel. Dengan pencarian keyword, Anda dapat
menemukan file-file yang berhubungan dengan
seketika. Rekam dan upload catatan penting
meeting dengan snap shot, dan akses mereka
pada perangkat apapun.

BM1AF ini memiliki desain modular yang
menawarkan dukungan lebih fleksibel untuk hard
drive, RAM, kartu PCI, dan perangkat USB - ideal
untuk mengembangkan bisnis. Port serial dan
paralel keduanya merupakan opsional, membebaskan slot PCI untuk upgrade tambahan.

ASUS Q-Fan technology memonitor beban sistem
dan suhu, dan menyesuaikan perubahan kecepatan kipas CPU. Ketika sistem idle, kipas masuk ke
mode kecepatan rendah untuk tingkat kebisingan
lebih rendah untuk menciptakan lingkungan kerja
yang tenang.

Rock Solid Security
ASUS Secure Delete

ASUS Business Suite 2.0 also features ASUS Secure
Delete. It has an easy-to-use drag and drop interface that allows the user to delete all confidential
data securely.

Membuat proteksi password dengan mudah untuk mencegah akses
yang tidak diperkenankan

Alat software manajemen AI Security melindungi
data Anda dari akes yang tidak diperkenankan
dan virus komputer. Membatasi akses pengguna
ke data penting, termasuk mengizinkan atau tidak
mengizinkan perangkat USB atau kemampuan
baca dan tulis optical drive, juga mengurangi
peluang serbuan dari virus-virus. UEFI BIOS
menggabungkan proteksi password HDD dan
kontrol aktivasi port I/O, mengizinkan pengguna
untuk tidak mengizinkan atau mengizinkan akses
tunggal port USB untuk mencegah transfer data
yang tidak diperkenankan.

BM1AF tersedia dengan Kensington Security Slot
dan slot gembok untuk tambahan manajemen
aset dan keamanan

TPM Onboard menawarkan chip security yang
terproteksi dan kontrol mikro yang dikemas untuk
menjaga struktur data internal terhadap ancaman
dunia nyata. Hal ini memastikan informasi seperti
key, password dan sertifikat digital tetap tersimpan aman dari serangan dari luar, pencuri barang,
dan jenis gangguan lainnya.

Memberikan keamanan khusus ketika casing
telah dibuka, memastikan lebih lanjut keamanan
komponen dan data

Tombol F9 memungkinkan Anda untuk menggunakan partisi recovery untuk me-restore PC Anda
ke status asli kerjaan semula. Meng-copy file data
Anda dan membuat catatan untuk setiap pengaturan konfigurasi kustom sebelum penggunaan
system recovery diperlukan
*Silahkan baca petunjuk manual untuk lebih jelasnya.

Spesifikasi BM1AF
•
•
•
•
•

Windows 8 Pro atau versi lain
Intel ® Core ™ Processor generasi ke-4
Menampilkan Tiga Tampilan Independen tanpa membutuhkan kartu VGA tambahan
Exclusive ASUS Business Suite 2.0, sebuah ide untuk alat manajemen dalam satu-atap
Semua unit telah lolos tes kualitas yang ketat untuk keunggulan kualitas dan keandalan dipuji
oleh media di seluruh dunia dan pengguna

Sistem Operasi
CPU
Chipset
Grafis
Memori
Slot Ekspansi
Serial ATA
Storage
Drive Bays
LAN / LAN Chip
Audio
I/O Port Depan
Interface

I/O Port Belakang

Drive Optik
Power Supply
Dimensi (mm) W x H x D
Dimensi (mm) dengan Karton W x H x D
Berat dengan Karton (Kg)
Aksesoris
Perangkat Lunak
Sertifikasi
Utilitas ASUS

Windows 8 Pro
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
The 4th Generation Intel® Core™ i5/i7 Processor
Socket LGA 1150
Intel® B85
Intel® HD Graphics 4600
Discrete graphics card (Opsional)
4 x DIMM dual channel DDR3 1600MHz
Support max.32GB
1 x PCI / 1 x PCI-e x 1 / 1 x PCI-e x 16 / 1 x PCI-e x 16 *1
4 x SATA III
2 x SATAII
Support up to 2TB (SATA 7200 RPM)
2 x 5.25" (External)
1 x 3.5" (External)
2 x 3.5" (Internal)
Intel ® WGI217V GB LAN
Support Wake On Lan function
High-Definition Audio, 8 Channels
2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 1 x Microphone / 1 x Headphone /
1 x Card Reader (Opsional)
4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / 2 x PS/2 / 1 x DVI-I / 1 x D-Sub (VGA Out) / 2 x Display
Port / 1 x RJ45 LAN / 1 x 8 Channel Audio (3 ports) / 1 x Parallel Port (opsional) /
1 x COM Port (Serial Port) (opsional)
Tray-in Supermulti DVD RW 24X
Tray-in DVD ROM 16X
Peak 350W / Peak 350W 80 Plus (Opsional)
500W(Opsional)
180 x 364 x 404 mm
295 x 490 x 520 mm
13.5 kgs
1 x Keyboard (USB/PS2) / 1 x Mouse (USB/PS2) / 1 x Warranty Card / 1 x Power
Cord / 1 x User Manual (QIG) / 1 x Driver CD / 1 x Recovery CD (ship with OS) /
1 x Mouse Pad
Anti-Virus Trial Version
Office Starter or Office trial
Nero Essentials (for ODD sku only)
BSMI, CB, CE, FCC, UL, CCC, Energy Star, EPEAT , CECP, C-Tick
ASUS Business Suite 2.0 (including Intel SBA)*2 / ASUS Q-fan II/ F9 One Key Restore
/ ASUS WebStorage(32G free space for 3 years)
*1

: at x4 mode, compatible with PCI-e x1, x2 and x4 devices
: ASUS Business Suite 2.0 (including Intel SBA - Intel PC Health Center, USB
locker, Energy Saver, Data Backup & Restore, Software Monitor; ASUS utilities-AI
Security II, AI Suite II, Secure Delete.
Dukungan:
Kensington® security slot & Padlock slot
Chassis Intrusion (Opsional)
Embedded TPM Security Chip (PRC, RUSSIA excluded)
EPEAT country list silakan merujuk ke: http://www.epeat.net/
*2

Catatan

