D310MT

Mini Tower PC Cerdas dan Terjangkau, Sangat
Cocok untuk Pemakaian SMB

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

Solusi Manajemen yang Unggul
Kinerja Cerdas

Desktop D310MT menghasilkan kemudahan multitasking dan peningkatan kerja dengan Intel ® prosesor
Core ™ generasi ke-4, dan dukungan memori DDR3 terbaik hingga 16GB untuk menangani beban kerja
Anda.

Antarmuka BIOS yang sangat mudah

Berbasis pada UEFI, Desktop Komersial ASUS Pro memiliki tampilan BIOS yang sangat mudah dipahami.
Tampilan yang sederhana dan dapat dikendalikan dengan mouse membuat perubahan seting pada BIOS
begitu mudah dan cepat

Transfer data cepat dan kemudahan dalam sambungan
Susunan port I/O yang kaya untuk
berbagai perangkat bisnis
D310MT 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.

Port USB 3.0 Depan

USB 3.0 mentransfer data 10X lebih cepat dari
USB 2.0 sambil tetap menjaga kompatibilitas
sebelumnya dengan lengkap. D310MT memiliki
dua port USB 3.0 depan yang memungkinkan
Anda untuk mentransfer data dengan kecepatan
maksimum dan kemudahan.

ASUS WebStorage: Sampai dengan
ruang kosong 100GB
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.

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.

Kensington lock slot and padlock
slot

Sinyal Gangguan Casis

Pengoperasian PC yang hening
dengan ASUS Q-Fan Technology

F9 One Key Recovery

D310MT tersedia dengan Kensington Security Slot
dan slot gembok untuk tambahan manajemen
aset dan keamanan

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.

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.
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