Processadores para desktop AMD Ryzen™

Os processadores Ryzen são excelentes opções
para quem está a procura de custo/benefício
na hora de adquirir um PC.
•

É ideal para quem busca um modelo econômico

•

Processe tarefas com mais velocidade

•

Ótimo desempenho para extrair mais performance
do seu computador

•

Uma ótima opção para um público mais exigente e
que necessita de um computador que ofereça
velocidade para desempenhar múltiplas tarefas e
executar programas de edição mais pesados ou
fazer streaming.

Capacidade de gerenciamento de ponta para
todos os usuários
Gerenciar PCs em uma equipe pode ser complicado. É por
isso que todos os processadores Ryzen PRO com gráficos
Radeon Vega suportam a capacidade de gerenciamento
DASH, permitindo acesso remoto e diagnóstico rápido e fácil
dentro e fora da banda.
E a capacidade de gerenciamento DASH pode ser facilmente
integrada às ferramentas já existentes e não prenderá você a
softwares proprietários.

Recursos de segurança acessíveis
A AMD prioriza a segurança no centro de seus processadores. Todos os
processadores Ryzen PRO com gráficos Radeon Vega contêm um
coprocessador de segurança integrado e potente que executa a tecnologia
AMD GuardMI, ajudando a ativar proteção desde a ativação até o
desligamento.

Tecnologia AMD SenseMI
Com a tecnologia AMD SenseMI, o Ryzen™ utiliza
verdadeira inteligência artificial para acelerar o
desempenho.‡

Desempenho responsivo e confiável
De consoles de jogos a aviões e da Sony à HP, os
melhores produtos e empresas do mundo
dependem das soluções de computação
avançadas da AMD.

Uma plataforma pronta para o futuro
A avançada plataforma de soquete AM4 está
pronta para os processadores Ryzen™ e foi
desenvolvida para as demandas do futuro.1

AMD Ryzen™ 5 2400G com placa de vídeo Radeon™
RX Vega 11
Modelo gráfico: Radeon™ RX Vega 11 Graphics
Nº de núcleos de CPU: 4
Nº de threads: 8
Clock de Max Boost: 3.9GHz
Clock básico: 3.6GHz
Solução térmica: Wraith Stealth
TDP / TDP Padrão: 65W
Velocidade máxima da memória:2933MHz
Tipo de memória: DDR4

EQUIPA INFORMÁTICA
Tel.: (11) 3388-7566 – Ramal 4
Av. da Liberdade, 809 – São Paulo – SP - CEP 01503-001
https://equipa.com.br – equipa@equipa.com.br

