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ASUS — Thương hiệu 
bạn có thể tin tưởng

ASUS đã đạt  
4,368 giải thưởng  

trong năm 2015

Chú trọng vào sáng tạo và cam kết về chất lượng, ASUS giành được 
4.368 giải thưởng năm 2015. Được ghi nhận rộng rãi là nhà cách mạng 
trong lĩnh vực máy tính cá nhân với dòng máy Eee PC, ASUS hiện có hơn 
17.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó có đội R&D đẳng cấp thế giới với 
5.500 kỹ sư. Doanh thu của công ty trong năm 2015 đạt xấp xỉ 14 tỉ USD.

ASUS là một trong ba nhà sản xuất máy tính xách tay tiêu dùng hàng đầu trên thế giới và là thương hiệu bo mạch chủ bán chạy nhất & giành nhiều giải thưởng 
nhất trên thế giới. Là một doanh nghiệp dẫn đầu trong kỷ nguyên số mới, ASUS thiết kế và sản xuất các sản phẩm đáp ứng một cách hoàn hảo những nhu cầu 
của thời đại số dù tại gia hay văn phòng hiện đại, với danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm bo mạch chủ, card đồ họa, ổ đĩa quang, màn hình, máy tính để bàn 
và máy tính tất cả-trong-một, máy tính xách tay, netbook, máy chủ, các thiết bị đa phương tiện, các giải pháp không dây, các thiết bị mạng, máy tính bảng, điện 
thoại thông minh và thiết bị đeo tay.

Công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới theo tạp chí Fortune
Trong ngành công nghiệp máy tính, ASUS là một trong 5 công ty được ngưỡng mộ nhất 
trên thế giới theo tạp chí Fortune năm 2016. 

Số 1 về chất lượng và dịch vụ
ASUS được xếp số 1 về chất lượng và sáng tạo trong cuộc khảo sát của nhật báo Wall 
Street Journal Asia năm 2009.

Thương hiệu máy tính xách tay tiêu dùng số 1 ở châu Á Thái Bình Dương
Năm 2015, ASUS tiếp tục tăng trưởng nhanh ở phân khúc máy tính xách tay tiêu dùng 
và là thương hiệu được ưa chuộng đối với người tiêu dùng ở khắp châu Á Thái Bình 
Dương và Châu Âu.

•  Thương hiệu máy tính xách tay tiêu dùng số 1 ở châu Á Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc 
và Nhật Bản) – Báo cáo của IDC năm 2015 (Q2)

•  Số 1 về hàng laptop Windows siêu mỏng 13” trên toàn thế giới (ngoại trừ máy tính 
xách tay có thể chuyển đổi) – Báo cáo của GFK và NPD năm 2015

•  Một trong 2 thương hiệu máy tính xách tay dành cho người dùng phổ thông  
hàng đầu ở Trung Quốc – Báo cáo của IDC năm 2015 (Q2)

•  Một trong 2 thương hiệu máy tính xách tay tiêu dùng hàng đầu ở Trung và Đông Âu 
– Báo cáo của IDC năm 2015 (Q2)

•  Một trong 3 thương hiệu máy tính xách tay tiêu dùng hàng đầu trên thế giới  
– Báo cáo của IDC năm 2015 (Q2)

Công ty CNTT toàn cầu hàng đầu
ASUS được công nhận là một trong 10 thương hiệu CNTT toàn cầu hàng đầu ở hạng 
mục Hàng điện tử tiêu dùng của các công ty sáng tạo nhất trên thế giới năm 2010, 
theo tổng hợp của Fast Company, một thương hiệu truyền thông hàng đầu về doanh 
nghiệp phát triển không ngừng.

4.368 giải thưởng năm 2015
Năm 2015, ASUS giành được 4.368 giải thưởng từ các tập đoàn truyền thông và tổ 
chức toàn cầu hàng đầu cho việc sáng tạo, thiết kế và chất lượng sản phẩm của 
chúng tôi.

Công nghệ xanh của ASUS
ASUS là công ty CNTT toàn cầu đầu tiên trên thế giới được chứng nhận EU Flower 
Eco và cũng là hãng đầu tiên được chứng nhận EuP cho máy tính xách tay.

ASUS cam kết theo đuổi mức sáng tạo và chất lượng cao nhất trong mọi thứ chúng 
tôi làm. Chúng tôi khao khát trở thành doanh nghiệp hàng đầu được ngưỡng mộ 
nhất trên thế giới trong kỷ nguyên số mới. Chúng tôi nỗ lực không ngừng nhằm đạt 
được sự công nhận trên toàn cầu về mọi mặt của phát triển sản phẩm, bao gồm 
thiết kế, sáng tạo, công nghệ, chất lượng, dịch vụ và sử dụng hiệu quả năng lượng.

Giải thưởng Good Design
Chiếc EB1033 và ASUS EB1030 nhỏ gọn đã được trao giải Good 
Design 2012 trong hạng mục Thiết bị và Thiết bị đầu cuối Truyền 
thông dành cho Cá nhân và Gia đình.

Giải thưởng Thiết kế iF
Các sản phẩm của ASUS đã nhận được 10 giải iF design cho Thiết 
kế Sản phẩm xuất sắc năm 2015. Các giải thưởng Thiết kế iF 
được công nhận trên toàn thế giới như là một bằng chứng về chất 
lượng sản phẩm vượt trội trên các tiêu chí nhất định như thiết kế, 
mức độ sáng tạo, chức năng, công thái học và các tiêu chí khác.

Giải thưởng Green ICT - Sự lựa chọn hàng đầu của Computex
Nettop EB1033 đã nhận giải thưởng Green ICT của Computex 
năm 2012. Nettop được xây dựng theo các tiêu chuẩn ASUS 
Xanh, sử dụng ít nguyên liệu và ít năng lượng hơn, thúc đẩy bảo 
tồn mà vẫn không làm ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm.

Giải thưởng Đột phá công nghệ CES
7 sản phẩm của ASUS đã được trao giải Đột phá công nghệ CES 
2015 trong 6 hạng mục. Mỗi giải thưởng là một sự ghi nhận về 
thiết kế và kỹ thuật vượt trội của sản phẩm tiêu dùng.

Giải thưởng Red Dot
ASUS đã thắng 9 giải Red Dot năm 2015, trong đó có một giải cho dòng máy tính xách tay dành cho doanh nhân ASUSPRO. Red Dot Awards là một trong 
những chương trình giải thưởng thiết kế chuyên nghiệp được công nhận rộng rãi nhất và uy tín hàng đầu thế giới. ASUS đã giành được hơn 65 giải Red Dot từ 
năm 2001 đến nay.

Giải thưởng Computex d&i
Năm 2015, máy tính Mini E810 ASUSPRO và máy tính AIO A6420 
ASUSPRO đều được nhận giải Computex d&i ở hạng mục Máy 
tính và Hệ thống. 
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Giải thưởng Taiwan Excellence
Năm 2016, dòng máy tính để bàn ASUSPRO nhận được giải 
thưởng Taiwan Excellence, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp các 
thiết bị trong dòng sản phẩm ASUSPRO được vinh danh. Giải 
thưởng Taiwan Excellence ghi nhận sự sáng tạo và giá trị, trên cơ 
sở R&D, thiết kế, chất lượng, tiếp thị và sản xuất của Đài Loan.

Năm 2015, ASUS nhận được 4.368 giải thưởng từ các tập đoàn truyền thông và tổ chức uy tín trên khắp thế giới. Mỗi giải thưởng là một bằng chứng cho nỗ 
lực không ngừng nghỉ và cam kết tạo ra công nghệ sáng tạo và chất lượng cao của chúng tôi nhằm tạo ra một cuộc sống kỹ thuật số hoàn hảo để mọi người 
cùng tận hưởng.

ASUS khuyên dùng Windows.
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Những câu chuyện
Vượt ngoài mong đợi 

của ASUS

Độ bền của các sản phẩm ASUS đã được kiểm nghiệm—
và chứng minh—trong một số môi trường thách thức nhất 
có thể tưởng tượng. Dưới đây chỉ là một số câu chuyện có 
thực, ngoài sức tưởng tượng về ASUS. 

Hiệu năng tuyệt vời
R & K, nhà cung cấp máy tính và các thiết bị điện tử chính cho các nhiệm vụ hàng 
không vũ trụ, đã cung cấp cho các phi hành gia trên Trạm vũ trụ MIR hai máy tính xách 
tay ASUS trong thời gian làm việc 600 ngày của họ trong vũ trụ.
"Máy tính xách tay của ASUS không bao giờ bị quá nóng như một số thiết bị do các công 
ty khác sản xuất. Dòng nhiệt trong vũ trụ và trên Trái đất hoàn toàn khác nhau. Chỉ những 
máy tính xách tay có giải pháp tản nhiệt tốt nhất mới có thể hoạt động liên tục được. 
Chúng tôi bật các máy tính xách tay ASUS vào buổi sáng và để chúng chạy cả ngày mà 
không bao giờ gặp phải bất cứ vấn đề gì.” —Sergei Avdeev, nhà du hành vũ trụ người Nga

Giúp đội ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhanh chóng nhận được thông 
tin cần thiết
NRMA CareFlight, đơn vị cứu hộ và cấp cứu y tế bằng trực thăng hoạt động ở New 
South Wales, Úc, sử dụng các máy tính xách tay ASUS tại một số bộ phận của mình. 
Ví dụ, các máy tính xách tay ASUS hỗ trợ điều hướng cho chương trình CareFlight 
vốn được thiết kế để tăng cường tỉ lệ sống sót cho các nạn nhân gặp tai nạn đang bị 
chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Thông qua việc cung cấp thông tin giúp các đội y tế 
CareFlight đến hiện trường tai nạn nhanh hơn, công nghệ của ASUS đóng một vai trò 
trực tiếp trong việc rút ngắn đáng kể thời gian ứng phó.
"Tất cả các phi công của chúng tôi đều rất ấn tượng với các máy tính xách tay M5 của 
ASUS và ngạc nhiên về khả năng chịu rung chấn máy bay của chúng. Chúng tôi dự 
kiến lắp đặt các máy tính xách tay M5 của ASUS trên tất cả các máy bay của chúng 
tôi, để liên kết chúng với các máy tính điều hướng tích hợp."—Mark Lees, Giám đốc 
Quan hệ Cộng đồng của CareFlight cho biết.

Máy tính đầu tiên lên đến đỉnh núi cao nhất ở Nam Cực
Ngày 16/12/2003, các nhà leo núi lừng danh Shi Wang và Jian Liu đã bắt đầu cuộc 
hành trình leo lên đỉnh Vinson—đỉnh núi cao nhất ở Nam Cực—nơi mà nhiệt độ được 
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cho biết là xuống dưới âm 100 độ F. Thiết bị mà họ chọn mang theo là máy tính xách 
tay S200N của ASUS.
"S200N của ASUS làm việc mà không hề bị trục trặc gì trong những điều kiện và 
thời tiết khắc nghiệt. Thật là tốt khi có một chiếc máy tính xách tay mà tôi có thể 
tin tưởng trong những tình huống mà độ tin cậy là yếu tố vô cùng quan trọng." —Shi 
Wang, nhà thám hiểm Bắc Cực

Máy tính đầu tiên lên đến đỉnh núi Everest
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình lên đỉnh Everest, đội leo núi đã chọn một loạt các 
sản phẩm máy tính xách tay của ASUS—ASUS U5, ASUS S6, ASUS W7 và ASUS U1—
làm các thiết bị cho sự lựa chọn của mình. Ở khu trại có độ cao 5.000m trên mực 
nước biển, các máy tính xách tay khác không khởi động được do nhiệt độ môi trường 
quá thấp; tuy nhiên, các máy tính xách tay của ASUS vẫn hoạt động mà không gặp 
một sự cố nào. Trưởng đoàn leo núi, Đội trưởng Wang Yongfong, mang theo máy tính 
xách tay ASUS U5 lên đỉnh núi: Ở độ cao 8.848m trên mực nước biển, máy tính xách 
tay của ASUS đã trở thành máy tính đầu tiên trên thế giới lên đến đỉnh Everest.

Đủ bền cho cuộc đua xe đường trường
Băng qua các sa mạc nóng như thiêu đốt và các ngọn núi đầy tuyết bao phủ trong 
cuộc đua xe Patagonia 2000, các máy tính xách tay của ASUS đã hoạt động một 
cách đáng khâm phục. Chức năng GPS tích hợp của các máy tính xách tay ASUS 
cung cấp điều hướng tin cậy xuyên suốt cuộc hành trình, đồng thời các máy tính 
xách tay cũng cung cấp hỗ trợ liên lạc quan trọng, bao gồm cả hội nghị truyền hình.

“Mỗi máy tính của ASUS đều hoạt động được trong cả những điều kiện khắc nghiệt 
nhất của cuộc hành trình đầy căng thẳng này mà không gặp phải bất kỳ một lỗi nào,” 
—Aviv Shweky, Nhà tổ chức cuộc đua xe đường trường

6 7



Thiết kế hướng đến 
môi trường

ASUS cam kết tạo ra một tương lai bền vững. Chủ trương ủng hộ công nghệ 
xanh, công ty đã đi đầu trong lĩnh vực này trong một thời gian dài. ASUS sản 
xuất ra chiếc bo mạch chủ không chì và không halogen đầu tiên trên thế giới 
cũng như chiếc màn hình full-HD không halogen đầu tiên. Chúng tôi cũng đã trở 
thành thương hiệu máy tính xách tay đầu tiên nhận được chứng nhận EPD và EU 
Flower Eco và là hãng đầu tiên nhận được Nhãn sinh thái của Nhật Bản.

Để giúp bảo vệ môi trường, ASUS đã áp dụng cách thức tiếp cận thân thiện với môi trường trong mọi khía cạnh kinh doanh. Bốn nhóm hành động ASUS Xanh 
được xây dựng để chuyên quản lý các thực hành bền vững trong từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm.

Thiết kế xanh
• Tạo ra các sản phẩm dễ tái chế và tháo rời
• Cải thiện hiệu quả sử dụng điện năng của sản phẩm
• Tăng cường tuân thủ các hướng dẫn về chất nguy hại

Sản xuất xanh
• Thực hiện các quy trình sản xuất không chì và halogen

Dịch vụ và tiếp thị xanh
• Hỗ trợ các chương trình tái chế
• Bảo đảm lợi ích cho các tổ chức từ thiện từ những sáng kiến tái chế
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Chứng nhận xanh
Triết lý ASUS Xanh tập trung vào 
việc bảo vệ hành tinh của chúng 
ta. Chúng tôi tin tưởng vào việc áp 
dụng cách thức tiếp cận thân thiện 
với môi trường trong mọi khía cạnh 
kinh doanh của mình.

Chuỗi cung ứng xanh
ASUS không chỉ có những cam kết của riêng mình để giảm thiểu các tác động 
lên môi trường. Bằng việc thực hiện một chuỗi cung ứng xanh, ASUS đảm bảo 
tuân thủ các qui tắc xanh từ khâu mua hàng đến khâu đóng gói sản phẩm.

ASUS khuyên dùng Windows.
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Đột phá sáng tạo từ ASUS, 
sự phát triển cho doanh 
nghiệp của bạn.
Thêm tin cậy, tăng linh động và hiệu quả hơn
Sản phẩm dành cho doanh nghiệp ASUSPRO giúp công việc của bạn 
trở nên chuyên nghiệp hơn.

Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp đã thách thức ngành IT không 
ngừng phát triển. ASUS nhận ra tính quan trọng của chất lượng, độ tin cậy và tính 
linh hoạt trong môi trường cạnh tranh ngày nay,   khi mà hiệu quả công việc là tiêu 
chuẩn đánh giá chủ chốt cho quyết định đầu tư. Đó chính là lý do tại sao chúng 
tôi tại ASUS  không ngừng sáng tạo, đổi mới. Dòng máy dành cho doanh nghiệp 
ASUSPRO được thiết kế để phục vụ tối đa cho công việc của bạn - bất kể đó là ngành 
nghề gì và tầm quan trọng ra sao.

ASUSPRO D820MT Business Desktop 
Powered by Intel® CoreTM i7 vProTM Processor
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Vòng đời sản phẩm lâu hơn
Khi một quyết định đầu tư vào IT được đưa ra, các phòng ban IT kỳ vọng vào chu kỳ 
của sản phẩm thường được tính theo năm. Trong thời gian này nếu có bất kỳ sự thay 
đổi nào có nghĩa là toàn bộ quá trình cần phải thực hiện lại từ việc lập kế hoạch và 
chuyển đổi, để triển khai và thực hiện cơ sở hạ tầng. Đó là lý do tại sao các phòng 
ban IT đòi hỏi sản phẩm có vòng đời lâu hơn. Máy tính cho doanh nghiệp ASUSPRO 
cho sự tin cậy tối đa, với vòng đời sản phẩm dài là lý do cho các doanh nghiệp bổ 
sung vào hệ thống IT của họ.

Phát triển cùng 
với doanh nghiệp 

của bạn

ASUSPRO nghĩa là dành cho doanh nghiệp. Sản phẩm máy tính xách tay 
ASUSPRO được thiết kế dành cho người dùng doanh nghiệp, các dòng sản 
phẩm ASUSPRO cung cấp độ tin cậy cao,  quản lý hiệu quả, bảo mật, nhiều 
chức năng phong phú, linh hoạt, trải nghiệm người dùng tốt nhất và đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu cho mọi loại hình kinh doanh. Hãy đọc và tìm hiểu thêm về lý 
do tại sao ASUSPRO là đối tác kinh doanh tốt nhất của bạn.

Sự tin cậy tối đa
Các doanh nghiệp và tổ chức đòi hỏi các tiêu chuẩn cao hơn và sự tin cậy lớn hơn, vì 
vậy dòng máy tính xách tay ASUSPRO đã trải qua các bài kiểm tra chất lượng nghiêm 
ngặt để đạt tiêu chuẩn cao hơn của ngành so với các dòng máy tính xách tay thông 
thường. Sản phẩm đã được chứng minh độ bền bỉ cao trong bài kiểm tra độ rơi, thử 
nghiệm bản lề và thử nghiệm áp lực. Máy còn được trang bị ổ cứng chống sốc bao gồm 
hệ thống bảo vệ đến 3 lần để đảm bảo an toàn cho các dữ liệu.

Quên đi lo lắng về bảo mật và quản lý 
ASUSPRO đáp ứng mọi nhu cầu cho doanh nghiệp. Từ những giải pháp trong việc quản 
lý có thể giúp bạn sắp xếp các thông tin được cập nhật từ máy tính để bàn thường 
xuyên và cũng như việc quản trị từ xa, cho đến các giải pháp bảo mật tổng thể thông 
qua nhiều lớp phần mềm và phần cứng  đảm bảo dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn an 
toàn và bảo mật.

Trải nghiệm người dùng tốt nhất
Dòng máy tính dành cho doanh nghiệp thường được sử dụng trong thời gian dài, 
ngày qua ngày, vì vậy cần chú trọng hơn đến các chi tiết trong thiết kế. Chúng tôi 
thấu hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp và cho ra đời những dòng sản phẩm dựa 
trên chính nhu cầu của họ. Chúng tôi ưu tiên các thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn, chắc 
chắn hơn với bàn phím tiện dụng và màn hình chống chói cho góc nhìn dễ chịu, cùng 
các tính năng dễ sử dụng cũng như khả năng bảo mật tối đa được cài sẵn trong các 
cảnh báo xâm nhập.

Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh cho doanh nghiệp
ASUS có thể cung cấp tất cả sản phẩm phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, với 
dải sản phẩm hoàn thiện phù hợp với các yêu cầu trong văn phòng và trong môi trường 
kinh doanh hiện đại. Với dòng sản phẩm máy tính xách tay ASUSPRO dành cho doanh 
nghiệp bao gồm các dòng máy tính xách tay hiệu quả với tính di động; và dòng máy 
tính để bàn cho sự tin cậy cao và dễ dàng trong việc quản lý và đồng bộ các thiết bị từ 
những máy tính mỏng gọn Mini Tower đến máy tính Mini 1-liter và máy tính All-in-One. 
Ngoài ra, ASUS cũng cung cấp máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy chủ, máy 
trạm, các giải pháp không dây, các thiết bị mạng và các giải pháp điện toán đám mây.

Dịch vụ và bảo hành toàn cầu
Với dịch vụ  bảo hành trọn gói ASUSPRO cung cấp một loạt các giải pháp vượt trội hơn 
gói bảo hành tiêu chuẩn để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh thiết yếu trong môi trường 
IT. Ngoài ra các gói dịch vụ mở rộng không những bảo vệ việc kinh doanh của khách 
hàng bởi phần cứng mà còn giúp họ tùy chỉnh một giải pháp dịch vụ đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của họ.

Ổ cứng chống sốc 
với 3 lớp bảo vệ  

chắc chắn

Màn hình LCD  
được gia cố bằng  

sợi carbon chịu được 
áp lực cao hơn 20%

Chịu va đập khi rơi  
gấp 2 lần so với máy 

tính thông thường

Tiêu chuẩn bản lề  
mạnh gấp hai lần  
so với máy tính  
thông thường

Bàn phím  
chống tràn

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One
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Vượt những tiêu chuẩn
về chất lượng

Đối với các doanh nghiệp và tổ chức đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn và độ tin cậy 
lớn hơn, vì vậy dòng máy tính xách tay ASUSPRO đã trải qua các bài kiểm 
tra chất lượng nghiêm ngặt để đạt tiêu chuẩn cao hơn của ngành so với các 
dòng máy tính xách tay thông thường. Sản phẩm đã được chứng minh độ 
bền bỉ cao trên mọi phương diện, và sản phẩm máy tính xách tay B Series là 
dòng sản phẩm vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn cả tiêu chuẩn 
quân sự về độ tin cậy cao.

Thử nghiệm môi trường
Máy tính xách tay ASUSPRO được thiết kế 
để chịu được các tác động từ  điều kiện môi 
trường khắc nghiệt nhất và có thể làm việc 
ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bất kể là bạn 
đang ở đâu.

Thử nghiệm tác động
Máy tính xách tay ASUSPRO được kiểm tra 
mức độ bền bỉ để tiếp tục vận hành sau khi 
tác động đột ngột, do đó không còn lo lắng 
về những tác động và va chạm hàng ngày.

Thử nghiệm độ bền
Dòng sản phẩm máy tính xách tay ASUSPRO 
được thiết kế hoàn chỉnh đến bước cuối cùng, 
ngay cả  khi nó được sử dụng liên tục hàng 
ngày. Tất cả các chức năng được đưa vào thử 
nghiệm nghiêm ngặt từ màn hình, bản lề, cấu 
trúc và các cổng kết nối cho đến khi kết thúc.

Thử nghiệm 
áp lực cao

Thử nghiệm bản lề

Thử nghiệm độ bền 
bàn phím

Thử nghiệm 
cổng kết nối

Thử nghiệm 
xoay vòng

Thử nghiệm 
vận chuyển

Thử nghiệm  
chống sốc

Thử nghiệm 
độ rơi

Thử nghiệm EMC Thử nghiệm về độ cao

Thử nghiệm về 
âm thanh

Thử nghiệm về 
tiêu thụ điện năng

Máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp 
ASUSPRO
Dễ dàng và thuận tiện hơn để sử dụng , bảo mật, 
giải pháp điện toán di động đáng tin cậy được 
thiết kế giúp bạn đạt được kết quả kinh doanh 
cao nhất.

Máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp 
ASUSPRO
Máy tính để bàn độ tin cậy tuyệt đối, an toàn, 
và là giải pháp hiệu quả cho tất cả nhu cầu kinh 
doanh.

Máy tính All-in-One dành cho doanh nghiệp 
ASUSPRO
Thiết kế mỏng, tiết kiệm không gian, tăng 
cường hiệu suất.

Màn hình dành cho doanh nghiệp ASUSPRO
Dễ dàng sử dụng với thiết kế theo tiêu chuẩn 
công nghệ xanh ASUS cho công việc kinh doanh 
hàng ngày của bạn hiệu quả hơn.

Các doanh nghiệp và tổ chức lớn
Hoàn thiện quản lý & chức năng bảo mật 
cho môi trường IT.

Các doanh nghiệp tầm trung
Theo chuẩn doanh nghiệp và khả năng mở 
rộng cho phát triển các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ SMB

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Được thiết kế với các tính năng cơ bản phù 
hợp với ngân sách của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ SMB.

Máy tính bảng ASUS dòng M
Dễ dàng quản lý máy tính bảng với hiệu năng 
đáng tin cậy được thiết kế để đáp ứng các nhu 
cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Giáo dục & chính phủ
Các giải pháp cho từng mục đích cụ thể 
được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu về 
giáo dục và chính phủ.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One
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Đáp ứng tất cả các 
nhu cầu kinh doanh

Dòng sản phẩm ASUSPRO được thiết kế chuyên biệt cho người dùng doanh 
nghiệp, với đầy đủ các sản phẩm hoàn thiện đáp ứng tất cả các nhu cầu của 
môi trường kinh doanh. Danh mục sản phẩm ASUSPRO bao gồm máy tính 
đển bàn, máy tính All-in-One, màn hình, và máy tính xách tay. Đáp ứng mọi loại 
hình kinh doanh, từ các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMB, 
đến nhu cầu người dùng SOHO, ASUSPRO luôn có sản phẩm đáp ứng tất cả 
nhu cầu sử dụng.
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Tính năng Mật khẩu BIOS Mật khẩu Windows Windows EFS Mật khẩu ổ cứng HDD Tăng cường khả năng bảo 
mật và mã hoá dữ liệu bởi 

chip Trusted Platform Module 
(TPM)

Khi nào Khởi động máy tính Đăng nhập vào Windows Tập tin cụ thể được mở ra Truy cập vào HDD

Giới thiệu Mật khẩu BIOS là thông tin 
xác thực cần thiết để đăng 
nhập vào BIOS của máy tính 
trước khi máy tính khởi động..

Một mật khẩu Windows là 
mật khẩu người dùng cần 
phải đăng nhập để đăng nhập 
vào Windows. Thường là một 
tài khoản quản trị để quản lý 
toàn bộ máy tính và một số 
người sử dụng cá nhân.

Mã hóa file hệ thống (EFS) là 
một tính năng của Windows 
mà bạn có thể sử dụng để lưu 
trữ thông tin trên đĩa cứng 
đĩa trong một định dạng mã 
hóa. Nó là bảo vệ mạnh nhất 
mà Windows cung cấp bảo 
mật thông tin của bạn.

Các mật khẩu HDD bảo vệ 
tất cả dữ liệu được lưu trữ 
trên đĩa cứng, giữ an toàn dữ 
liệu được đọc hay ghi đè bởi 
người sử dụng trái phép.

Chip TPM tạo ra mật mã 
chìa khóa và mã hóa chúng 
và sự mã hoá này chỉ có thể 
được giải mã bởi Chip TPM.
Điều này cho phép ổ đĩa cứng 
được gắn với một thiết bị cụ 
thể mà có trang bị Chip TPM.

Lợi ích Ngăn không cho những 
người dùng trái phép khởi 
động máy tính.

Ngăn chặn người sử dụng 
trái phép trên tài khoản người 
dùng đã đăng ký trên PC

Ngăn chặn các tập tin bí mật 
từ được mở ra ngay cả khi 
các tập tin được bị đánh cắp.

Ngay cả khi ổ cứng được lấy 
ra từ PC của bạn, dữ liệu bên 
trong cũng không thể tiếp 
cận.

Nếu ổ cứng HDD được lấy ra và 
đặt trong một máy tính khác, 
quá trình giải mã sẽ thất bại 
ngay cả khi mật khẩu ổ cứng 
HDD là chính xác đảm bảo an 
toàn cho dữ liệu của bạn.

Hoàn thiện tính năng bảo mật

H/W Protection

Identity Security

IT Management

ASUSPRO D820MT Business Desktop 
Powered by Intel® CoreTM i7 vProTM Processor
Find at: www.asus.com/commercial

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Quên đi lo lắng
về bảo mật

Bảo vệ phần cứng
Bảo vệ thiết bị phần cứng là đảm bảo về an ninh vật lý vũng chắc cho máy tính để bàn 
và máy tính xách tay của bạn. Máy tính để bàn thương mại ASUS đi kèm với một khoá 
Kensington và ổ khoá  Padlock quản lý tài sản và bảo mật, giúp phần cứng của bạn và 
dữ liệu bí mật bên trong luôn được bảo vệ, tiếp tục bảo vệ linh kiện và dữ liệu trong lúc 
cảnh báo xâm nhập được cung cấp cho máy tính để bàn ASUSPRO.

Bảo mật chắc chắn
Bảo vệ danh tính vững chắc giúp ngăn chặn các cuộc tấn công của hackers tìm cách 
để đánh cắp mật khẩu và mã hóa các dữ liệu nhạy cảm. Việc bảo vệ này bao gồm mật 
khẩu BIOS, mật khẩu đăng nhập Windows, mật khẩu ổ cứng HDD, cũng như một dạng 
chip bảo mật TPM cho phép các máy tính chạy ứng dụng một cách an toàn hơn, và 
các giao dịch cũng như thông tin liên lạc đáng tin cậy hơn.

Quản lý hệ thống IT
Việc quản lý hệ thống IT được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết với máy tính 
ASUSPRO. Giải pháp quản lý tài sản ASUS kết hợp với công nghệ chip Intel vPro ™ cho 
phép truy cập và điều khiển từ xa vào hệ thống  quản lý  thông tin(MIS) của nhân viên 
và quản lý tài sản công ty, thiết lập mật khẩu và vô hiệu hóa cổng I/O, đảm bảo chắc 
chắn tất cả các  dữ liệu kỹ thuật số an toàn .

Dữ liệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp,  vì thế ASUSPRO cung cấp giải pháp 
bảo mật tổng thể qua nhiều lớp phần cứng và phần mềm. ASUSPRO cung cấp nền 
tảng an ninh vững chắc từ việc bảo vệ các thiết bị phần cứng đến việc xác định bảo 
mật danh tính để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập trái phép.  ASUS cũng cung 
cấp một loạt các giải pháp quản lý tài sản cho các nhà quản trị IT 
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Công nghệ vi xử lý Intel® Core™ vPro™
Hiệu suất và bảo mật là ưu tiên hàng đầu đối với các doanh nghiệp và phòng ban IT, 
các sản phẩm ASUSPRO được trang bị chip vi xử lý Intel® Core™ vPro™ với công nghệ 
Intel Active Management Technology (AMT) hỗ trợ trong việc quản lý điều khiển từ xa. 
Điều này giúp bộ phận IT bảo vệ thiết bị của họ, tự động xử lý sự cố, sửa chữa và bảo trì 
các tác vụ nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian cho việc đi lại bảo trì. Điều này giúp 
giảm thiểu chi phí  sở hữu (TCO) và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Công nghệ ASUS Business Manager
ASUS Business Manager là một tập hợp các chương trình tiện 
ích và một nền tảng điện toán mới bao gồm tất cả phần cứng, 
phần mềm và phần gia cố để cung cấp độ bảo mật và năng 
suất cao. Công nghệ này được thiết kế riêng cho các doanh 
nghiệp có quy mô nhỏ không có phòng ban IT và làm cho 
việc quản lý IT trở nên dễ dàng hơn. Bao gồm sáu ứng dụng 
sau đây để giúp củng cố an ninh và nâng cao hiệu suất: phần 
mềm Monitor, phần mềm sao lưu dữ liệu và phục hồi, Blocker 
USB, Trung tâm chăm sóc máy tính, kiểm soát năng lượng an 
toàn và hiển thị wireless.

Công nghệ BIOS Asset Tag Manager
ASUS Asset Tag Manager được thiết kế cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, cho phép tạo và lưu trữ các con số  nối tiếp trong 
BIOS. Điều này giúp định dạng các thiết bị trong cùng hệ 
thống và dễ dàng hơn trong việc quản lý máy tính cá nhân.

Phục hồi phím với F9
Nút F9 cho phép bạn có thể sử dụng phân vùng phục hồi để 
phục hồi máy tính của bạn đến thiết lập ban đầu. Dữ liệu bản 
sao đồng bộ với thiết lập cấu hình trước khi sử dụng phân 
vùng hệ thống phục hồi nếu cần thiết.

ASUSPRO D820MT Business Desktop 
Powered by Intel® CoreTM i7 vProTM Processor
Find at: www.asus.com/commercial

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Khả năng quản lý 
cấp doanh nghiệp

Các máy tính dành cho doanh nghiệp ASUSPRO đơn giản hóa các quy trình 
quản lý tài sản cho nhân viên MIS cũng như người dùng cuối.
Với ứng dụng Quản lý doanh nghiệp độc quyền của ASUS, các nhiệm vụ bảo trì 
và tối ưu hóa có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Các giải pháp quản lý 
tài sản của ASUS cùng với công nghệ Intel vPro™ cho phép nhân viên MIS có 
thể quản lý nhiều máy tính ở cùng một chỗ.

Chứng nhận năng lượng với Energy Efficiency
Các máy tính để bàn ASUSPRO tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, đồng thời 
giúp giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Công nghệ sản xuất thân thiện với môi 
trường đã nhận được một số chứng chỉ cao nhất của ngành công nghiệp như  ENERGY 
STAR và EPEAT® Gold. Chứng chỉ *EPEAT dành cho một vài cấu hình. Tìm hiểu thêm 
chi tiết về chứng chỉ EPEAT tại http://www.epeat.net/

Kiểm soát điện năng tiêu thụ với Power Manager
ASUS Power Manager tự động chuyển các máy tính vào chế độ ngủ hoặc chế độ ngủ 
đông, và bạn cũng có thể đặt thời gian để tắt các ổ đĩa cứng. Chế độ này cũng giúp 
tối ưu hóa hiệu suất hệ thống bằng cách chọn các chế độ năng lượng khác nhau để 
giúp kéo dài thời gian và tuổi thọ thành phần sản phẩm.

Đạt những chứng chỉ môi trường cao nhất của ngành công nghiệp

Công nghệ xanh
Green & Eco thân thiện 

với môi trường

Máy tính ASUSPRO được thiết kế để bảo vệ môi trường. Công nghệ 
độc quyền giúp máy tính để bàn ASUSPRO tối ưu hoá việc sử dụng 
năng lượng để đáp ứng những chứng chỉ môi trường cao nhất của 
nghành công nghiệp. Máy tính để bàn ASUSPRO bảo vệ môi trường 
đồng thời cũng góp phần giảm chi phí hệ thống của bạn.

Sản xuất Đóng gói Sử dụng Tái chế
Kể từ năm 2013, ASUS đã giới 
thiệu đến người dùng công nghệ 
tái chế nhựa sau khi sử dụng đối 
với dòng sản phẩm máy tính xách 
tay . Ước tính việc sử dụng công 
nghệ tái chế nhựa  sau khi sử dụng 
giảm thiểu ít nhất 20% khí thải 
carbon trong giai đoạn sản xuất, 
và nguyên liệu này có thể sẽ thay 
thế cho các nguyên vật liệu thông 
thường sử dụng trước đó.

Kể từ năm 2012, việc thiết 
kế in ấn bao bì đã được cải 
tiến đáng kể về nguyên vật 
liệu đóng gói, công nghệ này 
cũng đã đạt được những giải 
thưởng về sáng chế. Cụ thể 
là, bao bì đóng gói cho sản 
phẩm máy tính xách tay 15 
inch đã được thu gọn hơn 
39% so với sản phẩm cũ.

ASUS liên tục  cho ra đời các thiết 
kế công nghệ độc quyền nhằm nâng 
cao hiệu quả kiểm soát năng lượng 
cho các lớp phần cứng và phần mềm. 
Trong năm 2012, 100% các máy tính 
xách tay mới của ASUS là sản phẩm 
đạt chuẩn năng lượng Energy Star. 
Hơn nữa, điện năng tiêu thụ trung 
bình của một chiếc máy tính xách 
tay ASUS khoảng 45%, thấp hơn so 
với  chuẩn năng lượng Energy Star.

Galvanizes hỗ trợ cho việc 
tái chế và đảm bảo rằng 
các tổ chức từ thiện sẽ là 
đơn vị thụ hưởng từ những 
phát minh này.
 Eliminations là chất có hại 
từ quá trình sản xuất và 
quá trình tái chế nguyên 
liệu đóng gói.
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Bảo hành 2 năm
ASUS tin tưởng vào chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm của mình và cung cấp bảo hành toàn cầu 
2 năm tại 58 quốc gia trên toàn thế giới cho các máy tính xách tay ASUSPRO. 
*Có hiệu lực đối với các máy tính xách tay ASUSPRO dòng B & BU. Máy tính để bàn, máy tính tất cả-trong-một, máy tính 
mini có bảo hành 1 năm với tùy chọn bảo hành 2 năm.

Dịch vụ trải rộng trên nhiều thành phố

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Dịch vụ bảo hành 
trên toàn thế giới 

Gói dịch vụ ASUSPRO cung cấp đa dạng hơn các giải pháp vượt trên cả mức 
bảo hành tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của các môi trường CNTT quan trọng 
đối với doanh nghiệp. Các dịch vụ bảo hành mở rộng giúp bảo vệ doanh nghiệp 
của khách hàng, không chỉ phần cứng mà còn giúp họ tùy biến một giải pháp 
dịch vụ đáp ứng tốt nhất theo nhu cầu của họ. 

Máy tính xách tay 
ASUSPRO dành cho 
doanh nghiệp
Làm việc hiệu quả hơn tự tin ở mọi nơi.

Tính năng động là chìa khóa của một môi trường kinh doanh năng động cho công 
ty bạn. Nhiều doanh nghiệp đã nhận ra rằng tính di động tạo tiền đề cho sự thành 
công trong kinh doanh bởi sự hiệu quả và năng suất cao hơn dẫn đến tăng tốc độ 
phát triển. ASUS nhận ra rằng khách hàng có nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả 
của tính di động. Với dòng sản phẩm máy tính xách tay ASUSPRO dành cho doanh 
nghiệp, bạn có thể kết hợp hiệu quả của tính di động vào sản phẩm đem đến chất 
lượng, sự tin cậy và thuận tiện trong sử dụng với nhiều chức năng phong phú. Cho 
dù đang di chuyển hay ngồi tại bàn làm việc, dòng máy tính xách tay ASUSPRO luôn 
đem đến lợi ích lớn nhất với nền tảng điện toán di động.

ASUSPRO B8430 Business Notebook 
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Metal mounts and cushioned hardware protection

Intelligent 3D digital accelerometer sensor

ASUS HDD protection software

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One
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Sự tin cậy tối đa Các doanh nghiệp và tổ chức đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn và sự tin cậy lớn 
hơn,  vì vậy dòng máy tính xách tay ASUSPRO đã trải qua các bài kiểm 
tra nghiêm ngặt về chất lượng để đạt tiêu chuẩn cao hơn của ngành so 
với các dòng máy tính xách tay thông thường. Sản phẩm đã được chứng 
minh độ bền bỉ cao trong bài kiểm tra độ rơi, thử nghiệm bản lề và thử 
nghiệm áp lực. Máy còn được trang bị ổ cứng chống sốc bao gồm hệ 
thống bảo vệ đến 3 lần để đảm bảo an toàn cho các dữ liệu.

Màn hình được gia cố bằng sợi carbon bền bỉ
Cấu trúc vỏ LCD được gia cố bởi sợi carbon bền vững 
và chắc chắn hơn nhiều lần so với vật liệu thông 
thường. Điều này cho phép các máy tính xách tay có 
thể chịu được áp lực cao hơn 20% so với máy tính 
xách tay thông thường, và có khả năng bảo vệ tốt 
hơn trong điều kiện ánh sáng.

Kết cấu hợp kim nhôm chắc chắn
Vỏ và bàn phím được làm từ hợp kim nhôm để tăng độ 
bền cơ học và độ tin cậy cao, cho kết cấu chắc chắn 
hơn so với vật liệu nhựa truyền thống, và cũng cung 
cấp một vỏ bọc kim loại vững chắc, tinh xảo hơn.

Bàn phím chống tràn 
Bàn phím được phủ một lớp mỏng giúp bảo vệ 
các thiết bị điện tử từ sự cố tràn nước, cho phép 
bạn quên đi lo lắng ngay cả khi bị tràn nước 
thường xuyên.

Khung che  kim loại
Một khung kim loại hỗ trợ bên ngoài để bảo vệ 
chắc chắn cho màn hìnhLCD.

Ổ cứng chống sốc bảo vệ dữ liệu an toàn

Khung kim loại "Air Bag"
Sản phẩm máy tính xách tay  ASUSPRO B Series sử dụng khung kim loại để tăng 
cường cấu trúc xung quanh ổ đĩa, bảo vệ lưu trữ vượt tiêu chuẩn chính thống. Điều 
này được bổ sung bởi áp lực hấp thụ "túi khí" được thiết kế làm lá chắn để bảo vệ các 
dữ liệu an toàn do rung lắc va đập hay rơi rớt trong quá trình vận chuyển.

Cơ chế bảo vệ cảm biến
Phần cứng cảm biến G-sensor và phần mềm bảo vệ ổ cứng được gia cố vững chắc 
trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu, cung cấp một gia tốc kỹ thuật số 3D với ba mức 
độ nhạy: chế độ tắt, chế độ nhạy bình thường và độ nhạy cao nhất. Sau đó được kích 
hoạt theo mặc định, và lưu lại hoạt động cho các lần sau.

Thử nghiệm nghiêm ngặt bởi 3 trục chống sốc và 6 góc rung
Đây được xem là một ưu điểm nổi bật đảm bảo cho người dùng của sản phẩm máy 
tính xách tay ASUSPRO B Series khi mà sản phẩm được thử nghiệm với 3 trục chống 
sốc và gia cố 6 điểm chống rung lắc. Các thử nghiệm này thay thế chuẩn công nghiệp.
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vượt qua tiêu chuẩn 
quân sự Mỹ MIL-STD 
810G

Thử nghiệm độ bền Thử nghiệm tác động

Chúng tôi hình dung tất cả những tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm 
việc và thực hiện hàng ngàn thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền của 
máy tính xách tay của ASUS. Tất cả các máy tính xách tay  ASUSPRO được 
kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn công nghiệp cao hơn nhiều so với máy tính 
xách tay thông thường để đáp ứng độ tin cậy  và độ bền cao đối với nhu cầu 
của doanh nghiệp và người dùng thông thường. Tất cả máy tính xách tay của 
ASUS đã được thử nghiệm về độ bền trong các thử nghiệm thả rơi, thử nghiệm 
bản lề, thử nghiệm áp lực. Một số thử nghiệm thậm chí còn vượt  tiêu chuẩn 
quân sự Mỹ MIL-STD 810G.

Thử nghiệm áp lực cao
Chịu áp lực cao hơn 20% so với máy 
tính xách tay thông thường và dễ 
dàng quản lý tùy theo từng điều kiện 
môi trường.

Thử Nghiệm Độ Rơi
Thử nghiệm rơi từ độ cao gấp hai lần 
so với thử nghiệm trên máy tính xách 
tay thông thường, bảo vệ chống va 
đập và rơi.

Thử Nghiệm Bản Lề
Thử nghiệm với tiêu chuẩn gấp 2 
lần so với máy tính xách tay thông 
thường, cung cấp cho bạn độ bền 
cao hơn và sử dụng kéo dài.

Thử nghiệm độ bền bàn phím
Bàn phím cực thoải mái với bộ phím 
số chuyên dụng giúp tăng cường hiệu 
quả công việc và sự bền bỉ, đảm bảo 
tốc độ đánh máy cao nhất..

Thử Nghiệm Chịu Sốc
ASUS làm nhiều thử nghiệm 
chịu sốc khác nhau để chịu được 
những tác động trong việc kinh 
doanh của mỗi ngày.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Thử nghiệm âm thanh
ASUS thử nghiệm âm thanh rất tỉ 
mỉ những tiếng ồn trong một môi 
trường yên tĩnh, do đó bạn có thể tập 
trung vào công việc hiệu quả hơn.

Thử nghiệm độ cao
ASUS tiến hành thử nghiệm khả năng 
hoạt động của máy tính xách tay 
trong vùng khí hậu đa dạng và điều 
kiện môi trường khác nhau trên núi 
Everest tại độ cao gần 6.000 mét.

Thử nghiệm độ xoắn
Máy tính xách tay ASUSPRO được 
đặt dưới lực xoắn cực đại, để chống 
lại các thiệt hại xảy ra trong lúc di 
chuyển, ví dụ như khi đặt máy tính 
xách tay trong hành lý ký gửi.

Thử nghiệm môi trường

ASUS khuyên dùng Windows.

Thử Nghiệm Vận Chuyển
ASUS đã tiến hành các thử nghiệm 
rơi mô phỏng trong quá trình thực tế 
để làm cho máy tính xách tay được 
vận chuyển đến các nhà bán lẻ và 
khách hàng trong tình trạng an toàn.

Thử nghiệm EMI 
ASUS tiến hành thử nghiệm điện 
năng với công nghệ cách ly tiên
tiến đảm bảo giảm thiểu thấp 
nhất nhiễm điện từ (EMI) ngay 
cả trong địa điểm có lượng khí 
thải cao.
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* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One
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Giải pháp an toàn 
và bảo mật

Là một tổ chức chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rõ dữ liệu của các doanh 
nghiệp rất quan trọng. Đó là lý do chúng tôi cung cấp các giải pháp an toàn  
và bảo mật để mang đến bạn sự an tâm. Với Chip tăng cường bảo mật trên 
nền tảng phần cứng Trusted Platform Module (TPM). Với thẻ Smartcard 
đảm bảo các giao dịch trực tuyến an toàn và bảo mật và làm cho bạn an 
tâm hơn nữa với một máy quét dấu vân tay chính xác và độ tin cậy cao.

Kensington Lock
Máy tính xách tay ASUSPRO đi kèm với 
một ổ khóa Kensington và ổ khóa quản lý 
tài sản bảo mật, giúp phần cứng của bạn 
và dữ liệu bên trong luôn được bảo mật.

Bảo vệ người dùng
Đọc dấu vân tay
Máy tính xách tay ASUSPRO tích hợp chức năng quét dấu vân 
tay để truy cập dữ liệu, bảo vệ máy tính của bạn đến mức tối 
đa. Một máy quét điện tử quét  tần số vô tuyến (RF) cho phép 
đọc mẫu dấu vân tay, sử dụng cảm biến mà ít bị ảnh hưởng 
bởi các điều kiện bề mặt da - chẳng hạn như da khô, mòn, 
bẩn, hoặc da dầu - đó có thể làm giảm khả năng của các công 
nghệ cảm biến và phát hiện dấu vân tay một cách chính xác.

Thẻ nhận dạng thông minh
Thẻ thông minh có thể được sử dụng để nhận dạng, xử lý, xác 
thực, Chúng có thể được dùng để lưu trữ dữ liệu, sử dụng và 
cho người dùng ứng dụng truy cập hoặc ủy quyền giao dịch 
trực tuyến. * Chỉ có ở các dòng máy BU201, B451 và B551, nhưng 
phải cấu hình trước khi sản xuất.

Bảo vệ mật khẩu ổ cứng
Nếu tính năng bảo vệ mật khẩu ổ cứng được kích hoạt, người dùng sẽ được nhắc 
nhập mật khẩu khi hệ thống khởi động, và khi truy cập vào trình thiết lập BIOS. Nếu 
mật khẩu sai nhiều hơn ba lần, BIOS gởi ramột thông điệp cảnh báo và dừng hệ thống. 

Trusted Platform Module (TPM) version 1.2
Thiết kế bảo mật phần cứng này sẽ giúp đẩy lùi các cuộc 
tấn công từ hackers và  tìm cách để lấy lại mật khẩu và các 
thông tin dữ liệu nhạy cảm. TPM cho phép máy tính xách tay 
ASUSPRO chạy các ứng dụng một cách an toàn hơn, và đáng 
tin cậy hơn khi giao dịch và gởi liên lạc.
* Chỉ có ở dòng P series nhưng phải cấu hình trước khi sản xuất .

Tăng cường 
hiệu suất

Ngoài tính thời thượng, máy tính xách tay  ASUSPRO series còn sử dụng 
các thành phần và  công nghệ mới nhất để cung cấp tất cả công năng và 
hiệu suất đáp ứng nhu cầu kinh doanh từng loại hình doanh nghiệp hiện 
nay, cùng với tất cả sự linh hoạt và khả năng mở rộng máy tính xách tay 
ASUSPRO thách thức các yêu cầu trong tương lai.

Chip thế hệ mới mạnh mẽ hơn
Tối ưu hóa bộ vi xử lý Intel® Processors Powerful thế hệ thứ 4 và Intel® CoreTM 
Processors. Dù có hay không môi trường quản lý IT, các chuyên gia cũng có thể thực 
hiện việc gia tăng an ninh cùng với hiệu suất thông minh. * Phải cấu hình trước khi chế tạo.

Kết nối tới 3 màn hình 
Dòng máy tính xách tay ASUSPRO  hỗ trợ lên đến ba màn hình hiển thị độc lập để 
tăng năng suất, cho phép thực hiện các công việc khác nhau với một không gian làm 
việc trực quan mở rộng. Điều này là đặc biệt hữu ích trong các ngành công nghiệp 
chăm sóc sức khỏe, cộng đồng, ngân hàng và tài chính.

USB 3.0 và USB Charger+ cho tốc độ truyền tải siêu nhanh gấp 10 lần và sạc 
nhanh thiết bị
Các máy tính xách tay tích hợp sẵn các cổng USB 3.0 cho vận tốc truyền tải nhanh 
hơn đến 10 lần so với tốc độ của USB 2.0. Phần mềm ASUS USB Charger+ độc quyền 
cho phép sạc điện thoại thông minh, máy nghe nhạc và các thiết bị lưu động khác kể 
cả khi máy tính xách tay đang tắt hoặc trong chế độ ngủ/ngủ đông — chỉ trong một 
phần thời gian cần thiết. 

Hỗ trợ chip Intel® WiDi WWLAN
Với công nghệ không dây Display (WiDi), được phát triển bởi Intel, cho phép người dùng 
chia sẻ nhạc, phim, hình ảnh, video và các ứng dụng không dây từ một máy tính tương 
thích với một cáp HDTV tương thích hoặc thông qua việc sử dụng một bộ chuyển đổi 
gắn với cổng HDTV khác. Chip Intel WiDi hỗ trợ chất lượng HD 1080p video, âm thanh 
5.1 surround, và độ chờ lâu để tương tác với các ứng dụng được gửi đến TV từ một máy 
tính. * Phải cấu hình trước khi sản xuất.

Bảo vệ phần cứng

ASUS khuyên dùng Windows.
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Màn hình hiển thị chống chói cho góc nhìn dễ chịu hơn
Màn hình chống chói giúp chống lại những phản chiếu không cần thiết, giảm 
thiểu mỏi mắt. Màn hình này còn giúp loại bỏ tình trạng bám dấu vân tay 
trên màn hình nhằm tăng cường hiển thị rõ nét. Để tăng hiệu suất, chiếu nghỉ 
tay với thiết kế hợp lý đem đến cảm giác dễ chịu và bền chắc để bạn thoải 
mái làm việc trong thời gian dài.

Tùy chọn đa dạng
Giống như một đối tác doanh nghiệp đáng tin cậy luôn thấu hiểu những nhu cầu của 
doanh nghiệp, vô số những cải tiến dù nhỏ đã được áp dụng cho các máy tính xách 
tay thông dụng, không cần đến bảo hành mà vẫn có thể nâng cấp máy dễ dàng qua 
2 vít nhỏ để mở & dễ dàng thay thế DRAM, SSD, pin và SIM LTE .

Thoải mái gõ phím
Các doanh nghiệp rất coi trọng những chi tiết trên bàn phím, và coi 
bàn phím giống như một phương tiện truyền thông chuyên nghiệp. 
Các kỹ sư của ASUS đã tinh chỉnh các loạt bàn phím của dòng máy 
ASUSPRO, cung cấp tỷ lệ nhấp chuột tốt hơn và thu gọn khoảng cách, 
tạo ra sự thoải mái ngay cả khi bạn phải làm việc trong nhiều giờ, với 
phím backlit bạn thật dễ dàng để làm việc trong môi trường tối.

Máy tính xách tay ASUSPRO kết hợp một loạt các chức năng tuyệt vời vào một thiết bị từ bên trong khâu thiết kế, và 
dòng máy tính xách tay ASUSPRO B series  đã nhận được giải thưởng uy tín toàn cầu iF Award về thiết kế sản phẩm, 
và giải thưởng Good Design tại Nhật Bản, cũng như các giải thưởng xuất sắc tại Đài Loan.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One
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người dùng tốt nhất

Xuất phát từ nhu cầu người dùng, thấu hiểu mong muốn của người 
dùng, cảm nhận và làm việc, ASUS tin rằng tương lai doanh nghiệp đòi 
hỏi những thiết bị có tính di động cao hơn, mạnh mẽ hơn, đơn giản hơn 
và tiện dụng hơn. ASUS tin tưởng rằng sẽ chế tạo nhiều hơn những máy 
tính xách tay mang tính di động, mạnh mẽ, dễ dàng di chuyển hơn và 
thoải mái khi sử dụng.

Máy tính vận hành yên tĩnh hơn với Power4Gear tại văn phòng
Máy tính xách tay ASUS cung cấp phần mềm Power4Gear để dễ dàng kiểm soát các 
hoạt động với bốn chế độ lựa chọn truy cập thông qua giao diện người dùng thân 
thiện. Như chế độ tự động, chế độ yên tĩnh cho văn phòng văn phòng làm việc  cho 
phép hệ thống hoàn toàn tự động điều chỉnh tốc độ quạt để giảm thiểu tiếng ồn, cung 
cấp một trải nghiệm người dùng thoải mái hơn và một môi trường yên tĩnh làm việc.

Bàn di chuột đa điểm với kích thước lớn hơn
Bàn di chuột đã được phóng to lên để khớp với tỷ lệ màn hình. Bàn di chuột ASUS lớn 
hơn bàn di chuột trên các máy tính xách tay cùng phân khúc từ các nhãn hiệu khác, 
sản phẩm cho khả năng kiểm soát đa chạm chính xác và nhạy. Với hỗ trợ thao tác, 
bàn di chuột có thể dễ dàng thay thế chuột, và là một lựa chọn nhập liệu trực quan 
thay thế hợp lý. Nhập liệu đa chạm cho độ chính xác tuyệt đối mà không cần sử dụng 
chuột, bao gồm cuộn qua trang web, phóng to/thu nhỏ và xoay các hình ảnh bằng 
hai ngón, hoặc chạm ba ngón để bắt chước nút phải chuột. Công việc có thể được 
giản lược với kiểm soát bằng cử chỉ, đặc biệt các tác vụ gồm nhiều bước ví dụ như 
thuyết trình và dự án nghiên cứu.

Tuổi thọ pin dùng cao hơn gấp 3 lần
Máy tính xách tay ASUSPRO sử dụng pin lithium-polymer có tuổi thọ dài hơn gấp 3 lần 
so với pin lithium-ion được sử dụng trong máy tính xách tay tiêu chuẩn thông thường. 
Và thậm chí sau khi trải qua hàng trăm chu kỳ sạc, pin lithium - polymer vẫn có thể giữ 
80% công suất ban đầu. Bạn có thể sử dụng máy tính xách tay ASUS Essential P Series 
mà không cần phải lo lắng về việc thay thế pin.

Dịch vụ toàn cầu
ASUS đảm bảo dịch vụ cho tất cả các máy tính xách tay với việc sửa chữa miễn phí và 
thay thế thành phần cần thiết trong thời hạn bảo hành ba năm. Ngoài ra, dịch vụ bảo 
hành quốc tế ASUS đảm bảo cho máy của bạn được bảo vệ ngay cả khi bạn di chuyển, 
với các trung tâm hỗ trợ tại 55 quốc gia trên thế giới.  ASUS  cam kết về chất lượng và 
sự hài lòng của khách hàng tại bất cứ nơi đâu.

ASUS khuyên dùng Windows.
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Các dòng sản phẩm 
máy tính xách tay 
ASUSPRO

ASUSPRO B Series
Dòng máy tính xách tay thương mại cao cấp B Series của 
ASUS đem lại sự tin cậy tuyệt đối cho người dùng. Máy được 
kiểm nghiệm chất lượng và chứng minh vượt qua tiêu chuẩn 
MIL-STD 810G của quân đội Hoa Kỳ, máy được thiết kế dành 
cho doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ, nơi mà người dùng cần 
một môi trường quản lý IT chuyên nghiệp. Máy sở hữu độ bền 
hoàn hảo để nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời còn đáp 
ứng được các yêu cầu cao nhất về khả năng bảo mật và khả 
năng quản lý.

ASUSPRO P Series 
Dòng máy tính thương mại ASUSPRO P Series là chiếc máy 
tính xách tay có độ tin cậy tuyệt đối cùng một mức giá hợp lý, 
điều đặc biệt là sản phẩm này có thể tùy biến theo nhu cầu 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. Cũng 
như mang lại một độ bền vượt ngoài mong đợi, được củng cố 
và chứng minh qua nhiều thử nghiệm khắt khe hơn so với các 
sản phẩm của đối thủ. Ngoài ra, ASUSPRO P Series cũng cung 
cấp độ bảo mật để bảo vệ tuyệt đối các dữ liệu, nâng cao độ 
tin cậy và vòng đời sản phẩm dài hơn, P Series là sự lựa chọn 
thông minh và hoàn hảo cho các doanh nghiệp trên con đường 
chinh phục thành công.

Những đặc điểm của dòng B Series 
•  Kiểm nghiệm chất lượng theo tiêu chuẩn của 

quân đội Hoa Kỳ US MIL-SPEC
• Công nghệ Intel vPro 
• Tính bảo mật và khả năng quản trị cao
•  Sử dụng sợi các bon tổng hợp và khung máy 

kim loại chắc chắn
• Hỗ trợ đế sạc

Những đặc điểm của dòng P Series
• Độ bảo mật cao và một mức giá hợp lý
•  Nâng cao trải nghiệm người dùng doanh nghiệp
•  Vượt qua các quy trình kiểm nghiệm khắt khe 

của ASUS

Máy tính xách tay ASUSPRO B8230 dành cho doanh nghiệp
Siêu mỏng nhẹ, siêu bền bỉ, hiệu năng cao cho doanh nghiệp
Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ từ 1,27kg, đây là một máy tính siêu di động mà vẫn đảm bảo hiệu năng cao và độ 
bền vượt trội. Cấu trúc sợi carbon mềm bền vững, bản lề với khả năng mở đến 180º cho góc nhìn lên tới 360º 
cho trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Máy tính xách tay ASUSPRO B8430 dành cho doanh nghiệp
Ultrabook™ ASUSPRO BU series giúp công việc trở nên lưu động hơn và hiệu quả hơn. 
Trọng lượng nhẹ chỉ 1,57kg. Ultrabook™ BU series đã đạt giải thưởng về thiết kế. Sử dụng một cấu trúc sợi 
carbon tăng cường. Siêu mỏng với cổng kết nối IO đây đủ. Kiểu dáng thời thượng và bàn phím thật thoải mái, 
cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt hơn.

• Intel® 6th Gen Core™ i3/i5/i7 Processor, support vPro™ Technology
• Windows 10 Pro (Support downgrade to Windows 7 Professional)
•14” FHD LED Backlight wide view Anti-glare panel
• DDR4 2133 MHz SDRAM 4GB on board, up to 12GB
• Intel® HD Graphics 520 
• Multi storage option: up to 1TB Anti-shock HDD / up to 512G SSD / Hybrid HD support
• Networking: WiFi support 2x2 AC(optional), Gigabit Base-T, Bluetooth 4.1
• Rock solid security design: Fingerprint reader, Smart Card reader, TPM 1.2 Security Chip 
• Thiết bị trỏ kép: Nút di chuột cảm ứng SensePoint + Bàn di chuột cảm ứng đa điểm lớn
• Thiết kế đầu vào thân thiện với người dùng: Bàn phím chống thấm nước, kích thước chuẩn thực sự dễ chịu 

phản ứng nhanh có đèn nền
• Durable construction: Magnesium-aluminum Alloy construction & carbon-reinforced screen cover
• Siêu di động với trọng lượng 1,57kg
• Đế cắm thêm vô cùng tiện lợi khi cho phép mở rộng khả năng kết nối
• Worry free world wide warranty for up to 3 years (including battery)

B8430

• Intel® 6th Gen Core™ i3/i5/i7 Processor, support vPro™ Technology
• Win 10 Pro (Support downgrade to Windows 7 Professional)
•12.5” FHD LED Backlight wide view Anti-glare panel
• DDR3 1600 MHz SDRAM 4GB on board, up to 12GB
• Intel® HD Graphics Family
• Multi storage option: up to 1TB Anti-shock HDD / up to 256G SSD / Hybrid HD support
• Networking: WiFi support 2x2 AC(optional), Gigabit Base-T, Bluetooth 4.0, support 3.5G/LTE (optional)
• Rock solid security design: Fingerprint reader, Smart Card reader, TPM Security Chip
• Dual pointing device: SensePoint + TouchPad
• User friendly keyboard design: Spill-resistant, responsive true-comfort full size keyboard with backlight
• Durable construction: Magnesium-aluminum Alloy construction & Carbon-reinforced Screen Cover
• Ultra portable at 1.27kg
• Compatible Ultra Docking Station that enables expansive connectivity
• Worry free world wide warranty for up to 3 years (including battery)

B8230

B Series
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Stereo Speaker

USB 3.0 ports*2
Kensington LockSD Card Reader

LAN (RJ-45) port

Docking connector 
with USB charger & 

Gulde Pin

VGA Port
Mini Display Port

DC-IN Stereo Speaker
Audio In/Out Jack

Fingerprint reader

180º Extra reinforced 
hinge design

Array microphones / Ambient light 
sensor / HD Camera / Camera indicator

SensePoint™ pointstick

Full size true-comfort
backlit keyboard

Large size touchpad with 
ergonomic physical buttons 
supports Smart Gestures

12.5” Full HD IPS (1920x1080) 
Anti-glare panel

USB 3.0  
ports*2

Kensington  
Lock

SD Card Reader

LAN (RJ-45) port

VGA Port
Audio In and Mic Jack combo

USB 
3.0 with 
charger

USB 3.0 port

DC-IN Mini DP

HD camera with array microphone,  
Support cortana

Fingerprint reader

Large size touchpad with 
ergonomic physical buttons 

supports Smart Gestures

14” FHD LED-blacklit,
Wide View, Anti-Glare Panel

Full size
true-comfort keyboard

Sensepoint with 3 
buttons

ASUS khuyên dùng Windows.

Bộ phận định hướng chuột
Các chi tiết thiết kế chú trọng đến người sử dụng là 
lý do giúp người dùng có thể hoàn toàn thoải mái 
dù sử dụng máy tính xách tay ASUSPRO trong thời 
gian dài. Nút di chuột cảm ứng SensePoint và bàn 
di chuột được cách nhau đúng 50mm, cho phép 
bạn có thể chọn và cuộn dễ dàng chỉ với một tay. 
SensePoint cũng có một nắp hình mái vòm được 
tinh chỉnh kỹ lưỡng cho cảm giác tay tốt nhất.  
* Chỉ có ở model BU201

Màn hình chống lóa Full HD
Công nghệ màn hình Full HD cho tỉ lệ màn hình rộng 
16: 9, với độ phân giải 1920 × 1080 (2.1 megapixel) 
cho một trải  nghiệm tầm nhìn rõ nét hơn.  
* Tùy chọn, cần xác định cấu hình trước khi sản xuất

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

DC-IN
LAN (RJ-45) 
port

VGA 
Port

HDMI 
port

USB 3.0 port

Kensington 
Lock Audio In/Out JackUSB 2.0 

ports*2
SD Card Reader

Máy tính xách tay ASUSPRO P5430 dành cho doanh nghiệp 
Ngân sách hợp lý và hiệu năng cao
Máy tính ASUSPRO PU401 dành cho doanh nghiệp với trọng lượng siêu nhẹ chỉ từ 1,77kg, với cấu trúc vỏ nhôm bền 
bỉ. Đây là một máy tính siêu di động mà vẫn đảm bảo hiệu năng cao và độ bền vượt trội. Được thiết kế phù hợp với 
điều kiện văn phòng cũng như di chuyển bên ngoài. Giải pháp bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu an toàn tuyệt đối. Với thiết 
kế đa dụng cho người dùng trải nghiệm tốt hơn.

Bàn di chuột thao tác đa điểm
Bàn di chuột ASUS với công nghệ cảm ứng đa 
điểm, thao tác thông minh mang đến cho bạn một 
trải nghiệm nhập liệu tự nhiên và trực quan. 

Thay thế pin dễ dàng
Khối pin rời có thể được thay thế bởi một pin công 
suất lớn tùy chọn, việc bổ sung một hộp pin lắp 
ngoài thậm chí còn có thể tăng gấp đôi thời lượng 
pin. Bạn cũng có thể dễ dàng thay thế các pin cũ 
khi cần thiết. Và khoảng thời gian bảo hành pin 
tiêu chuẩn là cùng với thời gian bảo hành máy tính 
xách tay là 2 hoặc 3 năm.

Light Sensor / HD Webcam /
Webcam LED / Internal Microphone

Fingerprint
reader

Large size touchpad 
with ergonomic physical 
buttons supports Smart 

Gestures

14” HD LED-blacklit,
Anti-Glare Panel

True-comfort 
keyboard

• Intel® 6th Gen Core™ i3/i5/i7 Processor
• Windows 10 Pro (Support downgrade to Windows 7 Professional)
• 14” HD/FHD LED Backlight Anti-glare panel 
• DDR4 2133 MHz SDRAM, 4G on board, 1 DIMM, max up to 12GB
• Intel® HD Graphics Family
• Safe data storage, up to 500GB Anti-shock HDD / up to 256G SSD 
• Optical drive: Super-Multi DVD (optional)
• Networking: WiFi support 2x2 AC(optional), Gigabit Base-T, Bluetooth 4.0
• SMB needed security design: Fingerprint reader, TPM ver. 1.2 (optional)
• User friendly input design: Spill-resistant, responsive true-comfort keyboard and Large multi-gesture touchpad
• Worry free world wide warranty for up to 2 years (including up to 2 years battery)

P5430

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính để bàn 
ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

ASUS khuyên dùng Windows.
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Máy tính xách tay ASUSPRO P2430 dành cho doanh nghiệp
Độ tin cậy cao và đơn giản hóa công việc
Các chức năng được đơn giản hóa. Đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính hàng ngày với độ tin cậy tuyệt 
đối. ASUSPRO P2430 đã hiện thực hóa lời hứa của chúng tôi về một thiết bị cực kỳ hiệu quả dành cho 
người dùng doanh nghiệp với độ bền vượt trội và an ninh trong một gói phần mềm dành cho doanh 
nghiệp. Thiết kế chuyên nghiệp cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt hơn. ASUSPRO P2430 là sự lựa 
chọn thông minh và hoàn hảo cho các doanh nghiệp trên con đường chinh phục thành công.

Máy tính xách tay ASUSPRO P2530 dành cho doanh nghiệp 
Màn hình lớn giúp tăng cường năng suất
Độ bền vượt trội và an ninh trong một gói phần mềm tích hợp dành cho doanh nghiệp. Thiết kế 
chuyên nghiệp cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt hơn. ASUSPRO P2520 là sự lựa chọn 
thông minh và hoàn hảo cho các doanh nghiệp trên con đường chinh phục thành công.

SD card reader

VGA  Webcam /
Webcam LED / Internal Microphone

Fingerprint readerSD card reader Large size Clickpad,  
supports Smart Gestures

14” 16:9 HD LED-backlit, 
Anti-Glare Panel

Full size  
keyboard

ASUSPRO Business Manager 
Một nền tảng điện toán mới được cấu thành từ 
phần cứng, phần mềm và trình điều khiển để cung 
cấp khả năng bảo mật và năng suất có một không 
hai. Đây là nền tảng được thiết kế đặc biệt dành 
riêng cho doanh nghiệp nhỏ, nơi không có môi 
trường quản lý IT và khả năng quản lý IT và bảo 
dưỡng chỉ dừng lại ở mức đơn giản. Do đó bạn có 
thể tập trung tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn.

USB 3.0 và USB Charger+ cho tốc độ truyền 
tải siêu nhanh và sạc nhanh thiết bị. Tốc độ và 
thiết bị sạc nhanh
Máy tính ASUSPRO thiết kế  tinh tế, chuyên nghiệp. 
Sự đơn giản trong thiết kế và giảm bớt các chi tiết 
không cần thiết, và một cái nhìn hoàn thiện thông 
qua việc sử dụng các họa tiết bằng nhôm.

VGA Webcam /
Webcam LED / Internal Microphone

Fingerprint reader 
(optional)

Large size Clickpad, supports Smart Gestures

15.6” 16:9 HD / FHD LED-backlit, 
Anti-Glare Panel

Full size  
keyboard

Faster

USB 3.0

USB 2.0

• Intel® 6th Gen Core™ i3/i5/i7 Processor
• Windows 10 Pro (Support downgrade to Windows 7 Professional)
• 14” HD LED Backlight Anti-glare panel
• DDR4 2133 MHz SDRAM 2 DIMM, up to 16GB
• Intel® HD Graphics Family / NVIDIA® Geforce® 920M (optional)
• Multi storage solution: up to 1TB HDD / up to 256G SSD / Hybrid HD support 
• Networking: WiFi support 2x2 AC(optional), Gigabit Base-T, Bluetooth 4.0
• Optional Super-Multi DVD, support 4 x USB (3.0*3, 2.0 *1)
• Removable battery 4/6/9 cell (optional)
• SMB needed security design: Fingerprint reader, TPM 1.2 (optional)
• SMB S/W solution: ASUS Business Manager
• User friendly input design: full size keyboard and Large multi-gesture touchpad
• Worry free world wide warranty for up to 2 years (including up to 2 years battery)

• Intel® 6 Gen Core™ i3/i5/i7 Processor
• Windows 10 Pro (Support downgrade to Windows 7 Professional)
• 15.6” HD/FHD LED Backlight Anti-glare panel
• DDR4 2133 MHz SDRAM 2 DIMM, up to 16GB
• Intel® HD Graphics Family / NVIDIA® Geforce® 920M (optional)
• Multi storage solution: up to 1TB HDD / up to 256G SSD (optional)
• Networking: WiFi support 2x2 AC(optional), Gigabit Base-T, Bluetooth 4.0
• Optional Super-Multi DVD, support 4 x USB (3.0*3, 2.0 *1)
• Removable battery 4/6/9 cell (optional)
• SMB needed security design: Fingerprint reader (optional), TPM 1.2 (optional)
• SMB S/W solution: ASUS Business Manager
• User friendly input design: full size keyboard and Large multi-gesture touchpad
• Worry free world wide warranty for up to 2 years (including up to 2 years battery)

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

P2530

P2430

Super-Multi DVD (optional)

USB 2.0 port
Kensington 
Lock

Audio In/Out 
Jack Super-Multi 

DVD

DC-IN

LAN (RJ-45) 
port

VGA Port

HDMI Port
USB 3.0 ports*3

USB 2.0 port Kensington Lock

Audio In/Out 
Jack

DC-IN
LAN (RJ-45) 

port
VGA 
Port

HDMI Port
USB 3.0 ports*3

ASUS khuyên dùng Windows.
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Chất lượng 
bạn có thể tin cậy

Kiểm tra độ rung và cơ học
Điều này đảm bảo cho cả kết 
cấu và linh kiện bên trong máy 
đều có khả năng chống chọi 
với việc vận chuyển đường dài.

Thử nghiệm tác động Durability Testing Environment Testing
Thử nghiệm thả rơi
Máy tính để bàn có thể gặp những 
cú sốc trong quá trình vận chuyển. 
Vì vậy ASUS đã thực hiện các bài 
kiểm tra nghiêm ngặt về thử nghiệm 
thả rơi trong quá trình vận chuyển.

Kiểm tra tiếng ồn
Các máy tính để bàn ASUSPRO 
được thiết kế thích hợp cho một 
môi trường làm việc yên tĩnh và 
thoải mái cho người dùng.

Thử nghiệm thả rơi
Máy tính để bàn có thể gặp những cú 
sốc trong quá trình vận chuyển. Vì 
vậy ASUS đã thực hiện các bài kiểm 
tra nghiêm ngặt về thử nghiệm thả 
rơi trong quá trình vận chuyển.

Thử nghiệm cổng kết nối
Thử nghiệm độ bền của cổng kết 
nối đảm bảo các thiết bị của máy 
vận hành liên tục trong nhiều năm, 
sử dụng ngày qua ngày.

Kiểm tra điện áp dây và tần số 
Thử nghiệm điện thế và tần số 
khác nhau đảm bảo máy tính 
để bàn của bạn đạt tiêu chuẩn 
với nguồn điện quốc tế.

Kiểm tra việc tiêu thụ điện năng
Thiết kế lấy môi trường làm trọng 
tâm, máy tính để bàn cho doanh 
nghiệp ASUSPRO sử dụng năng 
lượng hiệu quả và đạt được các 
tiêu chuẩn thân thiện môi trường 
cao nhất: EPEAT, Energy Star.

Máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp ASUSPRO đã trải qua bài kiểm 
tra tiếng ồn nghiêm ngặt, độ rung, thả rơi, và các thử nghiệm sốc nhiệt để 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của ASUS  và vượt trội so với tiêu 
chuẩn của các nhà sản xuất khác. Điều này có thể tin tưởng rằng chiếc 
máy tính của bạn có thể hoạt động trơn tru trong bất kỳ loại hình khí hậu 
nào mà không gặp sự cố về  lạnh, nóng, khô hay ẩm ướt.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

ASUS khuyên dùng Windows.

Máy tính để bàn 
cho doanh nghiệp 
ASUSPRO
Thân thiện với môi trường, đáng tin cậy và hiệu năng cao

Dòng máy tính để bàn ASUSPRO dành cho doanh nghiệp đáp ứng tất cả 
các nhu cầu kinh doanh của bạn. Dòng Mini Tower (MT) và  Small Form 
Factor (SFF) series có các tính năng nổi bật như chip vi xử lý thế hệ mới 
nhất  Intel® Core™ , ứng dụng một cửa ASUS Business Manager giúp tăng 
cường quản trị và an ninh cho hệ thống, với thiết kế truy nhập tiện lợi và 
bảo trì dễ dàng. Dòng Ultra-Small Form Factor (USFF) và Mini PC  nhỏ 
gọn tiết kiệm không gian và điện năng, và dòng máy tính All-in-one phù 
hợp với bất kỳ môi trường văn phòng nào. Với độ bền cao, máy tính để 
bàn cho doanh nghiệp ASUSPRO là sự lựa chọn lý tưởng cho giải pháp 
kinh doanh hiệu quả.

ASUSPRO D820MT Business Desktop
Powered by Intel® CoreTM i7 vProTM Processor
Find at: www.asus.com/commercial36 37



ASUSPRO D820MT Business Desktop
Powered by Intel® CoreTM i7 vProTM Processor
Find at: www.asus.com/commercial

Bảo mật 
tuyệt đối

Việc bảo mật thông tin và dữ liệu là đều được các doanh nghiệp ưu tiên 
hàng đầu.Máy tính để bàn ASUSPRO với các giải pháp phần mềm và 
phần cứng đảm bảo rằng dữ liệu riêng tư của bạn được bảo vệ an toàn 
và hiệu quả.

Bảo vệ phần cứng
Máy tính để bàn ASUSPRO bảo vệ vững chắc từ bên 
ngoài, giữ tài sản của bạn được bảo vệ tốt với các tính 
năng như cảnh báo xâm nhập khung gầm cảnh báo và 
một khe cắm khóa Kensington tiêu chuẩn công nghiệp.

Bảo mật nhận dạng
Các máy tính để bàn ASUSPR g mật khẩu BIOS và  
bảo vệ bằng chip bảo mật TPM.

Cảnh báo xâm nhập
Tăng cảnh báo an ninh đặc biệt khi có bất kỳ trường hợp nào 
xảy ra, hơn nữa việc này đảm bảo sự an toàn của các linh 
kiện và dữ liệu.

Với ổ khóa Kensington Lock và Padlock Slot
Máy tính để bàn cho doanh nghiệp ASUSPRO đi kèm với một 
ổ khóa Kensington và ổ khóa Padlock quản lý tài sản bảo 
mật, giúp phần cứng của bạn và dữ liệu bên trong luôn được 
bảo mật.

Trusted Platform Module (TPM)
Onboard TPM cung cấp một chip an ninh vi điều khiển  giúp 
tăng cường bảo vệ  cấu trúc dữ liệu nội bộ trước các mối đe 
dọa. Điều này đảm bảo rằng các thông tin như chìa khóa, mật 
khẩu, và kỹ thuật số phải có chứng nhận về độ an toàn khỏi sự 
tấn công từ bên ngoài, trộm cắp, và các loại xâm nhập khác.

UEFI BIOS
UEFI BIOS là một giao diện điều khiển đồ hoạ cho phép bạn 
dễ dàng thay đổi các thiết lập hệ thống và hỗ trợ các tính 
năng cao cấp như ổ cứng bảo vệ mật khẩu, cũng như các 
cổng USB 3.0 và kích hoạt thẻ người đọc..

Quản lý cấp 
doanh nghiệp

Việc quản lý hệ thống IT được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết với 
máy tính để bàn ASUSPRO. Máy tính để bàn ASUSPRO giúp bạn sắp xếp 
công việc  & quản lý hệ thống thông tin (MIS) của nhân viên và quản lý 
tài sản công ty, đảm bảo các máy tính cho hiệu năng cao nhất. Hãy tiến 
kiệm thời gian và chi phí bằng cách chọn máy tính để bàn ASUSPRO.

Quản lý máy tính để bàn cá nhân
Đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc quản lý thông tin phải 
được thực hiện trực tiếp tại chỗ. Công cụ tiện dụng được 
cung cấp bởi ASUS sẽ giúp người sử dụng và quản lý hệ 
thống  nhân viên MIS cập nhật và quản lý các máy tính cá 
nhân một cách hiệu quả.

Quản lý nhiều máy tính
Thiết kế dành cho doanh nghiệp có quy mô lớn, tác 
vụ MIS có thể phải xử lý hàng trăm thậm chí hàng 
ngàn máy tính. ASUS Asset Management được 
thiết kế chuyên biệt để hoàn thành tác vụ này.

ASUS Business Manager
ASUS Business Manager là một chương trình tiện ích bảo dưỡng và tối ưu hóa các tác 
vụ của máy tính. Gói phần mềm này có giao diện một trang để các công cụ hệ thống 
truy cập theo dõi, cập nhật BIOS, USB điều khiển chuyển động dữ liệu Blocker, và bộ 
điều khiển tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế phi công cụ
Máy tính để bàn ASUSPRO có tính năng thiết kế công cụ giúp tối đa 
hóa thời gian hoạt động bằng cách nâng cấp và nỗ lực bảo dưỡng định 
kỳ. Quản lý và nâng cấp linh kiện máy tính một cách dễ dàng mà không 
dùng công cụ cần thiết để mở khung, tiết kiệm thời gian và công sức.

Phục hồi phím với F9
Nút F9 cho phép bạn có thể sử dụng phân vùng phục hồi để phục hồi 
máy tính của bạn đến thiết lập ban đầu. Dữ liệu bản sao đồng bộ với 
thiết lập cấu hình trước khi sử dụng phân vùng hệ thống phục hồi nếu 
cần thiết.

Công cụ giám sát doanh nghiệp ASWM
Công cụ giám sát doanh nghiệp Quản lý hệ thống dựa trên nền tảng web của ASUS 
(ASWM) là một giao diện trên nền tảng web đáng tin cậy và thân thiện với người 
dùng, có khả năng quản lý tập trung theo quan hệ một-đến-nhiều cấp, cho phép các 
quản trị viên hệ thống quản lý một cách thuận tiện các tài sản của công ty thông qua 
một cổng duy nhất. Quản trị viên hệ thống cũng có thể sử dụng công cụ này để điều 
khiển các máy tính để bàn từ xa.

Công nghệ Intel® vPro ™
Tối ưu hóa với thế hệ vi xử lý Intel® Core® vPro ™, máy tính để bàn ASUSPRO hỗ trợ 
công nghệ Intel® vPro ™ và Chương trình ổn định hình ảnh của Intel ® Stable Image 
Platform Program (SIPP) cho phép quản lý từ xa và giảm tổng chi phí sở hữu. Công 
nghệ Intel® vPro ™ cũng cho phép ngành IT trở nên chủ động hơn khi một kĩ thuật 
viên có thể quản lý nhiều máy tính hơn.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

ASUS khuyên dùng Windows.

38 39



ASUSPRO D820MT Business Desktop
Powered by Intel® CoreTM i7 vProTM  Processor
Find at: www.asus.com/commercial

Tăng cường 
hiệu suất

Máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp ASUSPRO cho phép bạn thực 
hiện được nhiều tác vụ hơn. Được trang bị bộ vi xử lý thế hệ mới nhất của 
Intel®, máy tính để bàn ASUSPRO cho việc thực hiện các tác vụ dễ dàng và nâng 
cao hiệu suất cho doanh nghiệp bạn. Máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp 
ASUSPRO còn tăng cường không gian làm việc của bạn thông qua ba màn hình 
hiển thị độc lập mà không cần sự hỗ trợ của card VGA, cho các tính năng mở rộng 
thông qua các cổng I/O một cách dễ dàng.

Hiệu suất tối ưu cho doanh nghiệp
Bộ vi xử lý Intel® Core ™ vPro ™ cung cấp các tính năng bảo mật mà các doanh nghiệp 
có nhu cầu trong khi cung cấp hiệu suất nhanh chóng theo yêu cầungười dùng. Cho dù 
bạn là một doanh nghiệp vừa hay quy mô lớn, các bộ vi xử lý Intel Core vPro hỗ trợ một 
loạt các nền tảng kinh doanh và các thiết bị, giúp cho người sử dụng hiệu quả hoàn toàn.

Tăng không gian máy tính làm việc của bạn với chức năng hiển thị ba màn hình
Máy tính để bàn doanh nghiệp ASUS hỗ trợ lên tới ba màn hình độc lập, cho phép 
người dùng có thể mở rộng không gian làm việc máy tính để bàn của họ và thực hiện 
nhiều tác vụ khác nhau mà không cần thiết bổ sung thêm một card VGA. 

Đầy đủ cổng I/O, tương thích mọi thiết bị ngoại vi
Máy tính để bàn doanh nghiệp ASUSPRO thiết kế tính năng hỗ trợ linh hoạt hơn cho 
các ổ đĩa cứng, RAM, card PCI, và các thiết bị USB - đây là điều kiện lý tưởng cho 
các doanh nghiệp trên con đường chinh phục thành công. Các cổng nối tiếp và song 
song cả hai tùy chọn, nâng cấp thêm card CPI.

Phong phú về hình thức, thể loại
Các máy tính để bàn ASUSPRO dành cho doanh nghiệp có đủ loại về kích cỡ từ Mini 
Tower (MT), Small Form Factor (SFF), đến Mini PC tiết kiệm không gian dù là môi 
trường nào, luôn có máy tính để bàn ASUSPRO phù hợp một cách hoàn hảo cho bạn.

Miễn phí 100GB ASUS Webstorage
Việc chia sẻ các tài liệu PowerPoint hoặc Word và các file khác miễn phí lên đến
100 GB trên trang web ASUS WebStorage trong 1 năm, chia sẻ không dây các tập 
tin của bạn trên nhiều thiết bị. Một từ khóa tìm kiếm giúp bạn tìm các tập tin có liên 
quan trong cùng một thời gian.

Premium 
Series

Advanced 
Series

Essential 
Series

D820MT

D520MT
D415MT
D320MT

SF MT

D820SF

D620SF D620MT

D520SF

D320SF

Các dòng sản phẩm
máy tính để bàn ASUSPRO 
cho doanh nghiệp

Các dòng máy tính để bàn cao cấp ASUSPRO
ASUSPRO Premium cung cấp độ tin cậy cao. Được thiết kế 
đặc biệt cho doanh nghiệp, tổ chức và sử dụng trong chính 
phủ, các máy tính để bàn này cung cấp một môi trường quản 
lý IT hoàn hảo, cải thiện năng suất và tăng cường an ninh.

Các dòng ASUSPRO cao cấp
Được tùy chỉnh riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các 
dòng ASUSPRO Cao cấp, nổi bật là Dòng D600, được thiết kế 
thân thiện với ngân sách và cực kỳ đáng tin cậy, hoàn hảo 
cho các doanh nghiệp nhanh nhạy đầy triển vọng trên con 
đường tiến tới thành công.

ASUSPRO Essential Series
Dòng máy tính ASUSPRO Essential giá cả hợp lý và đáng tin 
cậy được tùy chỉnh đặc biệt cho hợp ngân sách các doanh 
nghiệp SMB  hoặc SOHO.Thích hợp làm công việc kinh 
doanh nhẹ và tích hợp giải pháp quản lý cũng như tính năng 
bảo mật.

• Công nghệ chip Intel® vPro ™
• Quản lý tài sản ASUS và quản lý tài sản ngoài
• Ba màn hình độc lập
• Công cụ-ít thiết kế cho việc nâng cấp dễ dàng
• chip bảo mật TPM cho bảo mật tiên tiến

ASUS Business Manager
• Hỗ trợ ba màn hình độc lập
• Công cụ thiết kế để dễ dàng nâng cấp và mở rộng
• Tích hợp COM và cổng song song

• ASUS Business Manager 
•  Rich I/O ports including USB 3.0, COM and 

parallel ports, VGA and HDMI-out
•  All units surpassed strict quality tests for leading 

quality and reliability

ASUS khuyên dùng Windows.
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Hỗ trợ màn hình tác động kép DVI kèm với DP 
cho màn hình kỹ thuật số đa phương tiện
Các máy tính để bàn cao cấp dòng ASUSPRO hỗ 
trợ lên đến ba màn hình hiển thị độc lập, cho phép 
người dùng khả năng mở rộng  không gian làm 
việc của máy tính để bàn và nhiều chương trình 
trên màn hình hiển thị mà không có ba sự hỗ trợ  
cần thiết của card VGA bổ sung.

Mạng Dual LAN hỗ trợ nhanh, an toàn và  
bảo mật
Mạng Dual LAN cung cấp cho bạn một tùy chọn 
sao lưu, bảo trì, xuống cấp do một cuộc tấn công, 
hoặc có vấn đề về phần mềm hoặc phần cứng. Với 
mạng Dual LAN, bạn có thể thiết lập hai mạng với 
riêng biệt hai địa chỉ IP riêng biệt vì vậy khi một 
mạng đi xuống, mạng còn lại vẫn không bị ảnh 
hưởng. Ngoài ra, nếu bạn gặp tình trạng quá tải 
mạng, thêm một mạng LAN thứ hai có thể giúp 
giảm bớt tải. Cách chia tải giữa hai mạng LAN cho 
phép bạn tối đa hóa băng thông có sẵn cho tốc độ 
truyền tải dữ liệu lớn hơn.

Power button

5.25 inch optical 
disk drive bay
(ODD optional)

3.5 inch drive bay is for 
3.5 inch hard disk drives / 

memory card readers
(HDD and card readers  

are optional)

HDD LED

Headphone port
Microphone port

USB 3.0 port *2

USB 2.0 port *2

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

3.5 inch drive bay for 3.5 
inch hard disk drives / 
memory card readers

(HDD and card readers 
are optional)

Headphone port

HDD LED

Power Button

5.25 inch optical 
disk drive bay (ODD 
optional)

Microphone port

USB 3.0 port *2

USB 2.0 port *2

Power connector

PS/2 mouse port Serial Port (Optional)

PS/2 keyboard port

DisplayPort

HDMI Port

USB 3.0 port *4

USB 3.1 port *2

Parallel Port (Optional)

Pad lock slot

LAN (RJ-45) port *2

VGA port

Kensington® lock slot

Expansion slot brackets
Line Out port

Microphone port

Line In port

PS/2 mouse port
PS/2 keyboard port

DisplayPort

USB 3.1 port *2

USB 3.0 port *2

Line Out port
Microphone port

Line In port

Serial port (optional)

Parallel Port (optional)

Pad lock slot

VGA port

LAN (RJ-45) port *2

Kensington® lock slot

Power connector

Expansion slot brackets

HDMI Port

Hiệu suất cao và dễ dàng quản lý
Máy tính D820MT được trang bị bộ vi xử lý Intel® Core ™ vPro ™ và đi kèm với các tùy chọn ASUS 
Inventory và trình quản lý Out of Band quản lý tài sản sắp xếp hợp lý, bảo mật cho việc kinh doanh 
tốt hơn . Nó cũng có tính năng hỗ trợ dual LAN để kết nối mạng nhanh, ổn định và an toàn.

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor, Intel® Celeron® processor
• Intel® Q170 chipset, support Intel® vPro™ Technology
• Intel® HD Graphics/ Discrete graphics card (Optional)
• Memory: Up to 64GB Dual Channel DDR4 at 2133MHz, 4 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (5400/7200RPM)/ Up to 256GB SSD
• Enterprise-level Management: ASUS Asset Management Solutions and ASUS Business Manager
• Dual Intel LAN technology: Fast, Stable and Secure Networking
• D-sub, HDMI and DisplayPort for up to three independent displays
• Expandable Mini Tower chassis with tool-less design for easy upgrade and maintenance
• Enhanced security with TPM, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D820MT

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family / Intel® Pentium® processor / Intel® Celeron® processor
• Intel® Q170 chipset, support Intel® vPro™ Technology
• Intel® HD Graphics/ Discrete graphics card (Optional)
• Memory: Up to 64GB Dual Channel DDR4 at 2133MHz, 4 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (5400/7200RPM)/ Up to 256GB SSD
• Enterprise-level Management: ASUS Asset Management Solutions and ASUS Business Manager
• Dual LAN technology: Fast, Stable and Secure Networking
• Support up to three independent displays
• Slim small form factor chassis with tool-less design for easy upgrade and maintenance
• Enhanced security with TPM, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D820SF

Máy tính để bàn ASUSPRO D820MT cho doanh nghiệp

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp trong một chiếc máy nhỏ gọn
Máy tính để bàn ASUSPRO BP1AE là một máy tính nhỏ  tiết kiệm không gian hỗ trợ bởi bộ vi xử lý 
Intel® Core ™ vPro ™ để cung cấp quản lý cao tiên tiến toàn diện và an ninh cho các doanh nghiệp.

Máy tính để bàn ASUSPRO D820SF cho doanh nghiệp

Cổng kết nối màn hình

ASUS khuyên dùng Windows.
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100% tụ rắn
Các máy tính để bàn dòng ASUSPRO được sản 
xuất với các bo mạch chủ tốt nhất trên thế giới và 
sử dụng các tụ rắn hảo hạng. Các linh kiện chất 
lượng cao này cho độ bền tối đa, cải thiện tuổi thọ 
của nút Nguồn và tăng cường hiệu năng nhiệt.

Máy tính cao cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các máy tính để bàn doanh nghiệp ASUSPRO BM1AF Mini Tower cung cấp tăng cường quản lý và 
bảo mật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Máy tính BP1AF tích hợp các tính năng của ASUS có thể 
quản lý phần mềm kinh doanh và một thiết kế đa năng hơn cho phép việc nâng cấp trong tương lai.

Kiểu dáng nhỏ gọn được thiết kế cao cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Máy tính để bàn doanh nghiệp ASUSPRO BP1AF  nhỏ gọn tăng cường quản lý và bảo mật cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Máy tính BP1AF tích hợp các tính năng và công nghệ của ASUS có 
thể quản lý phần mềm kinh doanh,  tiết kiệm không gian làm việc trong khi vẫn giữ sự linh hoạt để 
nâng cấp trong tương lai.

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor, Intel® Celeron® processor
• Intel® B150 chipset
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 64GB Dual Channel DDR4 at 2133MHz, 4 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (5400/7200RPM)/ Up to 256GB SSD
•  Enterprise-level Management: ASUS Asset Management Solutions and ASUS Business Manager
• Support up to three independent displays
•  Thùng máy tính cỡ nhỏ có thể mở rộng với thiết kế giảm bớt dụng cụ cho phép dễ dàng nâng cấp và bảo trì
• Enhanced security with TPM, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades 

D620SF

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor, Intel® Celeron® processor
• Intel® B150 chipset
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 64GB Dual Channel DDR4 at 2133MHz, 4 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (5400/7200RPM)/ Up to 256GB SSD
•  Enterprise-level Management: ASUS Asset Management Solutions and ASUS Business Manager
• Support up to three independent displays
•  Expandable Mini Tower chassis with tool-less design for easy upgrade and maintenance
• Enhanced security with TPM, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D620MT

Máy tính để bàn ASUSPRO D620MT cho doanh nghiệp

Máy tính để bàn ASUSPRO D620SF cho doanh nghiệp
Power button

5.25 inch optical disk 
drive bay
(ODD optional)

3.5 inch drive bay is for 
3.5 inch hard disk drives / 

memory card readers
(HDD and card readers are 

optional)

HDD LED

Headphone port
Microphone port

USB 3.0 port *2

USB 2.0 port *2

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

3.5 inch drive bay for  
3.5 inch hard disk drives 

/ memory card readers
(HDD and card readers 

are optional)

Headphone port

HDD LED

Power Button

5.25 inch optical 
disk drive bay  
(ODD optional)

Microphone port

USB 3.0 port *2

USB 2.0 port *2

Power connector

PS/2 mouse port

Serial Port (Optional)

PS/2 keyboard port

DisplayPort

HDMI Port

USB 3.0 port *4

USB 3.1 port  *2

Parallel Port (Optional)

Pad lock slot

LAN (RJ-45) port

VGA port

Kensington® lock slot

Expansion slot brackets

Line Out port

Microphone port

Line  In port

PS/2 mouse port

PS/2 keyboard port

DisplayPort

USB 3.1 port *2

USB 3.0 port *4

Line Out port
Microphone port

Line In port

Serial port (optional)

Parallel Port (optional)

Pad lock slot

VGA port

LAN (RJ-45) port

Kensington® lock slot

Power connector

Expansion slot brackets

HDMI Port

ASUS khuyên dùng Windows.
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• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor
• Intel® H110 chipset
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 32GB Dual Channel DDR4, 2 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (7200RPM)/ Up to 256GB SSD
• ASUS Business Manager: One Stop Management and Data Protection
• Expandable Small Form Factor chassis with tool-less design for easy upgrade and maintenance
• Business security with Kensington lock slot, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D520SF

Ngân sách hợp lý, bền bỉ và an toàn, máy tính để bàn
ASUSPRO D520MT cho doanh nghiệp là một máy tính  thiết kế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.  
Được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý Intel® Core ™, Máy tính D510MT tăng cường khả năng tính toán cho 
hiệu quả công việc tốt hơn.

Máy tính để bàn ASUSPRO D520MT cho doanh nghiệp

Máy tính để bàn Mini Tower giá cả phải chăng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Máy tính để bàn ASUSPRO D520SF cho doanh nghiệp là một máy tính để bàn Mini Tower giá cả 
phải chăng, bền và an toàn được thiết kế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) sử dụng. Được trang 
bị chip vi xửa lý AMD Kaveri  Pro hoặc Richland APU, máy tính D415MT cung cấp tăng cường khả 
năng tính toán và hiệu suất đồ họa.

Máy tính để bàn ASUSPRO D520SF cho doanh nghiệp

3.5 inch drive bay for  
3.5 inch hard disk drives 

/ memory card readers
(HDD and card readers 

are optional)

Headphone port

HDD 
LED

Power Button

5.25 inch optical 
disk drive bay 
(ODD optional)

Microphone port

USB 3.0 port *2

USB 2.0 port *2

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

PS/2 mouse port

Power connector Serial Port 
(Optional)

PS/2 keyboard port

HDMI port

Display port

USB 3.0 port *2

Parallel Port 
(Optional)
Pad lock slot

Kensington® lock 
slot

VGA Port

Serial Port

Expansion slot 
brackets

LAN (RJ-45) 
port

Line Out port

Microphone port

Line In port

USB 2.0 port *2

Power button

5.25 inch optical disk 
drive bay

(ODD optional)

3.5 inch drive bay is for 3.5 inch 
hard disk drives / memory card 

readers
(HDD and card readers are 

optional)

HDD LED

Headphone port
Microphone port

USB 3.0 port *2

USB 2.0 port *2

PS/2 mouse port

PS/2 keyboard port

DisplayPort

HDMI port

USB 2.0 port *2

Line Out port

Microphone port

Line In port

Serial port (optional)

Parallel Port (optional)

Kensington® lock slot

Serial port

Padlock slot

LAN (RJ-45) port

Expansion slot brackets

Power connector

VGA port

USB 3.0 port *2

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor
• Intel® H110 chipset
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 32GB Dual Channel DDR4, 2 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (7200RPM)/ Up to 256GB SSD
• ASUS Business Manager: One Stop Management and Data Protection
• Expandable Mini Tower chassis with tool-less design for easy upgrade and maintenance
• Business security with Kensington lock slot, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D520MT

Thử nghiệm độ ổn định 
Trải qua 630,000+ giờ Mean Time Between máy 
tính để bàn ASUSPRO B Series (BM, BP, và BT 
series) cung cấp độ bền hàng đầu cho ngành công 
nghiệp , theo những nghiên cứu được tiến hành bởi 
các cơ quan kiểm định độc lập. Kiểm tra máy về 
vật lý được tiến hành bởi Trung tâm kiểm tra máy 
tính quốc gia Trung Quốc (NCTC) thấy rằng máy 
tính để bàn ASUSPRO B Series ghi nhận thời gian 
(MTBF) trải qua của hơn 630.000 giờ. Máy tính để 
bàn ASUSPRO B Series đảm bảo chất lượng và độ 
tin cậy bạn có thể tin tưởng; trong thời kỳ cắt giảm 
kinh phí.

ASUS khuyên dùng Windows.
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Máy tính thiết kế đơn giản, giá cả phù hợp cho hộ kinh doanh 
cá thể và các doanh nghiệp lớn
Máy tính để bàn ASUSPRO D320SF cho doanh nghiệp là một máy tính 
thiết kế đơn giản và giá cả phải chăng thích hợp cho hộ kinh doanh  
cá thể và doanh nghiệp vi mô. Được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý Intel® Core ™, 
D320SF là một máy tính với khả năng tính toán thông minh cho hiệu 
quả công việc tốt hơn.

Máy tính thiết kế đơn giản, giá cả phù hợp cho hộ kinh doanh 
cá thể và các doanh nghiệp lớn
Máy tính để bàn ASUSPRO D320MT cho doanh nghiệp là một máy 
tính thiết kế đơn giản và giá cả phải chăng thích hợp cho hộ kinh 
doanh cá thể và doanh nghiệp vi mô. Được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý 
Intel® Core ™, D320MT là một máy tính với khả năng tính toán thông 
minh cho hiệu quả công việc tốt hơn.

Máy tính để bàn ASUSPRO D320SF cho doanh nghiệp

Máy tính để bàn ASUSPRO D320MT cho doanh nghiệp

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Power Connector

PS/2 mouse port

PS/2 keyboard port

LAN (RJ-45) port

Displayport

HDMI port

USB 2.0 ports

Microphone port

Line out port

Line in port

USB 3.0 ports

VGA port

Serial port

Expansion slot brackets

LAN (RJ-45) port

HDMI port

USB 2.0 ports

Microphone port

Line out port

Line in port

USB 3.0 ports

VGA port

Expansion 
slot brackets

Optical disk  
drive bay
(ODD optional)

16-in-1 
card reader 
(optional)

USB 3.0 port

Headphone port

Power button

USB 3.0 port

Microphone port

Optical disk drive bay
(ODD optional)

16-in-1 card reader 
(optional)

USB 3.0 port

Headphone port

Power button

USB 3.0 port

Microphone port

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor
• Intel® H110 chipset
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 32GB Dual Channel DDR4, 2 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (7200RPM)/ Up to 256GB SSD
• ASUS Business Manager: One Stop Management and Data Protection
• Business security with Kensington lock slot, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D320SF

• Windows 10 Pro
• Intel® Core™ processor family, Intel® Pentium® processor
• Intel® H110 chipset
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 32GB Dual Channel DDR4, 2 DIMMs
• Storage: Up to 2TB Hard Drive (7200RPM)/ Up to 256GB SSD
• ASUS Business Manager: One Stop Management and Data Protection
• Business security with Kensington lock slot, HDD password, and chassis intrusion
• Built-in COM and parallel port freeing up PCI slots for additional upgrades

D320MT
Bộ lọc ánh sáng xanh 
Các kỹ sư của ASUS đã tiến hành nghiên cứu rộng rãi để xác định đúng mức giảm thiểu 
ánh sáng xanh cần thiết để đảm bảo các trải nghiệm sử dụng máy tính một cách dễ chịu. 
Màn hình máy tính có mức ánh sáng xanh thấp mới nhất của ASUS cho bạn bốn thiết đặt 
bộ lọc khác nhau mà bạn có thể dễ dàng truy cập thông qua menu hiển thị trực quan trên 
màn hình (OSD).

Công nghệ chống nhấp nháy của ASUS
Công nghệ này sử dụng phương pháp Điều chỉnh đèn nền động thông minh để tránh 
các mức sáng thấp và phương pháp chiếu sáng đèn nền LED tốc độ cao để loại bỏ 
hiện tượng nhấp nháy. Công nghệ này mang lại cho bạn trải nghiệm hình ảnh dễ chịu 
hơn và giảm thiểu các trường hợp bị Hội chứng về thị giác do sử dụng máy tính (CVS).

Without Flicker-free Technology With Flicker-Free Technology

Other Glare Panel Anti-Glare Panel

Chứng nhận của TUV
Màn hình máy tính dành cho doanh nghiệp của ASUS đều được kiểm tra nghiêm ngặt về 
hiệu năng và được chứng nhận là Không nhấp nháy đồng thời có mức ánh sáng xanh thấp 
bởi các Phòng kiểm nghiệm của TUV Rheinland, nhà cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, an 
toàn và chứng nhận trên toàn cầu, cho thấy chất lượng hiển thị với hình ảnh rõ nét cũng 
như tránh cho người dùng gặp phải tình trạng căng thẳng và mỏi mắt.

Màn hình 
ASUSPRO Desktop

Được thiết kế cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp, màn hình doanh nghiệp ASUS 
có tính linh hoạt, hữu dụng và độ tin cậy cao. Điều này biến thiết bị trở thành một 
phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp bạn.
Hình ảnh hiển thị đẹp ở độ phân giải cao là một điều bắt buộc phải có; nhưng đối với 
các doanh nghiệp thì dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng cũng quan trọng không kém.

Màn hình chống chói tích hợp công nghệ bảo vệ mắt của ASUS
Màn hình chống chói làm giảm độ chói và độ phản xạ để mang đến cho bạn trải 
nghiệm hình ảnh tốt hơn. Màn hình này cũng làm giảm đến mức thấp nhất các 
trường hợp mỏi mắt sau khi sử dụng trong thời gian dài.

ASUS khuyên dùng Windows.

48 49



•  Panel Size: 21.5” (54.6cm)wide screen 
(16:9)

• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: yes(1up, 2down)
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt (angle): +20° ~ -5°
• VESA wall mounting: Yes

BE229QB

•  Panel Size: 23” (58.4cm)wide screen 
(16:9)

• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS  / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: yes(1up, 2down)
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt (angle): +20° ~ -5°
• VESA wall mounting: Yes

BE239QB

•  Panel Size: 23.8” (60.5cm)wide screen 
(16:9)

• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS  / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: yes(1up, 2down)
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt (angle): +20° ~ -5°
• VESA wall mounting: Yes

BE249QB

•  Panel Size: 19.45” (49.40cm)wide screen 
(16:10)

• Resolution: 1440x900
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort (BE209QLB)
• USB: Yes(1up, 2down)
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt: +33° ~ -5°
• Swivel: +90°~-90°
• Pivot: +90°~-90°
• Height adjustment: Yes (0~130mm)
• VESA wall mounting: Yes

BE209QLB / TLB
•  Panel Size: 21.5” (54.6cm)wide screen 

(16:9)
• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: Yes
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt: +33° ~ -5°
• Swivel: +90°~-90°
• Pivot: +90°~-90°
• Height adjustment: Yes (0~130mm)
• VESA wall mounting: Yes

BE229QLB
•  Panel Size: 23” (58.4cm)wide screen 

(16:9)
• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: Yes
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt: +33° ~ -5°
• Swivel: +90°~-90°
• Pivot: +90°~-90°
• Height adjustment: Yes (0~130mm)
• VESA wall mounting: Yes

BE239QLB

•  Panel Size: 23” (58.4cm)wide screen 
(16:9)

• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: Yes
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt: +33° ~ -5°
• Swivel: +90°~-90°
• Pivot: +90°~-90°
• Height adjustment: Yes (0~130mm)
• VESA wall mounting: Yes
• Build in Human Sensor

BE239QLBR

•  Panel Size: 23.8” (60.5cm)wide screen 
(16:9)

• Resolution: 1920x1080
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: Yes
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt: +33° ~ -5°
• Swivel: +90°~-90°
• Pivot: +90°~-90°
• Height adjustment: Yes (0~130mm)
• VESA wall mounting: Yes

BE249QLB

•  Panel Size: 24.1” (61.3cm)wide screen 
(16:10)

• Resolution: 1920x1200
• Panel Type: IPS / LED Non-glare
• Viewing Angle: 178°(h)/178°(v)
• Brightness: 250cd/m2
• Input: D-sub,DVI-D, DisplayPort
• USB: Yes
• Built-in Speakers: 2Wx2
• Tilt: +33° ~ -5°
• Swivel: +90°~-90°
• Pivot: +90°~-90°
• Height adjustment: Yes (0~130mm)
• VESA wall mounting: Yes

BE24AQLB

Hình ảnh hiển thị nổi bật
Dòng ASUS BE có màn hình IPS Full HD 
(1920 x 1080)* với góc nhìn rộng 178° 
để giảm thiểu độ dịch màu, ngay cả khi 
bạn xem từ những vị trí khó nhìn nhất.  
*các model được chọn

Tuân thủ hoàn toàn các quy định và 
tiêu chuẩn của ngành
Các màn hình máy tính dòng ASUS BE đáp 
ứng và tuân thủ hầu hết các quy định và 
tiêu chuẩn của ngành bao gồm những quy 
định và tiêu chuẩn từ Energy StarR, UL/
cUL, CB, CE, FCC, ISO9241-307, RCM, VCCI, 
RoHS, WHQL, EPEAT, TCO, Không nhấp 
nháy của TUV, Mức ánh sáng xanh thấp của 
TUV, TUV-GS, Công thái của TUV, CU, PSE, 
WEEE, EMC DoC, UkrSEPRO, MEPS.

Chức năng QuickFit độc quyền giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí
Chức năng Thang đo ảo QuickFit của ASUS 
cho bạn chế độ xem dạng lưới và các lớp 
kích cỡ để căn chỉnh và xem trước các tài 
liệu hay hình ảnh ở kích thước thực của 
chúng trước khi in. Điều này giúp tiết kiệm 
thời gian và chi phí in ấn phát sinh từ việc 
phải soát lại nhiều lần.

Thiết kế vì sự thoải mái của bạn
Màn hình máy tính dòng ASUS BE2x9QLB có thiết 
kế công thái học, thông minh có thể điều chỉnh độ 
nghiêng, trục xoay, khớp xoay và độ cao để bạn luôn 
có được một tư thế và trải nghiệm xem thoải mái.

Đóng gói cùng với bộ gắn lắp máy tính mini
Màn hình máy tính dòng ASUS BE2x9QLB có một 
bộ gắn lắp máy tính mini được đóng gói cùng để tạo 
nên một trạm làm việc không lộn xộn.

Giá đỡ tháo lắp nhanh:
Màn hình máy tính dòng ASUS BE2x9QLB có một giá 
đỡ tháo lắp nhanh không cần đinh vít giúp cho việc lắp 
vào tường được thực hiện nhanh chóng và đơn giản.

Conventional monitors without
In-Plane Switching technology

Height Adjustment 
(0~130mm)

Swivel
(+90°~-90°)

Pivot
(+90°~-90°)

Tilt
(+33°~-5°)

*BE2290QB
*BE2290QLB

Tính năng chính :
•  Nhiều kích cỡ màn hình để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: 22W(21,5”)/ 23W(23”)/ 24W(23,8”)
•  Chất lượng hình ảnh tuyệt vời: Tấm màn hình IPS góc nhìn rộng cho hình ảnh hiển thị vượt trội và hiệu năng màu đặc biệt
•  Khả năng kết nối đa dạng: DisplayPort, DVI-D, VGA, Đầu vào âm thanh, Đầu ra tai nghe, 2 x USB 2.0 và 2 loa 2-Watt
•  Tuân thủ hoàn toàn các quy định và tiêu chuẩn về an toàn của ngành
•  Công nghệ bảo vệ mắt ASUS dẫn đầu ngành: Công nghệ không nhấp nháy và mức ánh sáng xanh thấp được chứng 

nhận của TÜV Rheinland

Dòng ASUS BE

Các màn hình này được dựa trên dòng BE2x9QB và có các tính năng cao cấp như:
• Nhiều kích cỡ màn hình hơn để phù hợp với các yêu cầu khác nhau: 20W(19,45”)/ 22W(21,5”)/ 23W(23”)/ 24W(23,8”/24,1”)
•  Giá đứng công thái học được chứng nhận TCO Edge với độ cao 130mm, khớp quay/trục quay ±90 độ và điều chỉnh độ 

nghiêng -5~33 độ
•  Để tăng cường tính riêng tư và tiết kiệm năng lượng, cảm biến chuyển động tích hợp sẵn sẽ bật sang chế độ tiết kiệm 

điện năng khi người dời đi khỏi màn hình (đối với BE239QLBR)
• Được đóng gói cùng bộ gắn lắp máy tính mini

Dòng ASUS BE

ASUS khuyên dùng Windows.
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Máy tính ASUSPRO 
All-in One dành cho 
doanh nghiệp
Đơn giản, nhỏ gọn và thân thiện người dùng

Máy tính ASUSPRO All-in-One (AiO) có thiết kế mỏng nhẹ kết 
hợp giá treo tường, màn hình đa cảm ứng trực quan, và đạt 
cácchứng nhận cao nhất về môi trường như ENERGY STAR và 
EPEAT®Gold. Vớicông nghệ chip Intel® vPro ™ và chip bảo mật 
TPM cũng như cửa mô -đun NFC, máy tính ASUS AiO lý tưởng 
cho các sử dụng - từ văn phòng, các phòng thí nghiệm máy tính 
của trường, máy POS bán lẻ và quầy tự phục vụ.

ASUSPRO A6421 All-in-One PC 
Powered by Intel® CoreTM i7 processor
Find at: www.asus.com/commercial

Chất lượng bạn 
có thể tin cậy

Máy tính ASUSPRO All-in-One đã trải qua hàng loạt các thử 
nghiệm khắt khe về tiếng ồn, độ rung, thả rơi, và các xét nghiệm 
sốc nhiệt để đảm bảo chúng đáp ứng tiêu chuẩn chính xác của 
ASUS và người dùng bởi các nhà sản xuất khác. Lấy sự tự tin rằng 
máy tính của bạn có thể hoạt động trơn tru trong bất kỳ khí hậu 
không có vấn đề về lạnh, nóng, khô, hoặc ẩm ướt.

Thử nghiệm cơ học và độ rung
Đảm bảo rằng cả việc cấu trúc các 
thành phần bên trong của máy có 
thể chiu được tác động của việc 
vận chuyển đường dài.

Thử nghiệm áp lực
Thử nghiệm áp lực đảm bảo các 
panel tìm thấy ở máy tính ASUS All-
in-One là đủ mạnh chịu được tác 
động và sử dụng không đúng cách.

Thử nghiệm độ cao
Thẩm tra khả năng sống sót trong 
vùng khí hậu đa dạng và điều kiện môi 
trường, máy tính ASUS All-in-One được 
kiểm tra hoạt động ổn định ở độ cao tại 
các khu vực như cao nguyên Tây Tạng

Thử nghiệm độ cao
Máy tính ASUSPRO All-in-One  có thể gặp 
những cú sốc trong quá trình vận chuyển. 
Vì vậy, ASUS thực hiện một loạt của thử 
nghiệm thả rơi để mô phỏng các quá trình 
vận chuyển.

Thử nghiệm bản lề
Thử nghiệm bản lề chịu hàng loạt các 
chu kỳ đóng/mở, đảm bảo rằng các 
sản phẩm có tuổi thọ vể bản lề cao.

Thử nghiệm màn hình LCD
Máy tính All-in-One trang 
bị màn hình chống chói 
đồng nhất, nâng cao độ 
tương phản, cho góc nhìn 
và màu sắc rõ nét.

Thử nghiệm EMI 
ASUS tiến hành thử nghiệm điện 
năng với công nghệ cách ly tiên 
tiến đảm bảo giảm thiểu thấp nhất 
nhiễm điện từ (EMI) ngay cả trong 
địa điểm có lượng khí thải cao.

Vận chuyển Cách Sử dụng Thử nghiệm môi trường

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

ASUS khuyên dùng Windows.
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ASUSPRO A6421 All-in-One PC 
Powered by Intel® C CoreTM i7 processor
Find at: www.asus.com/commercial

Quên đi lo lắng về  
bảo mật và quản lý

Việc bảo mật thông tin và dữ liệu là đều được các doanh nghiệp ưu tiên 
hàng đầu. Máy tính để bàn ASUSPRO All-in-One (AiO) dành cho doanh 
nghiệp với các giải pháp phần mềm và phần cứng đảm bảo rằng dữ liệu 
riêng tư của bạn được bảo vệ an toàn và hiệu quả. cho dù đó là vật lý hoặc 
kỹ thuật số. Trong khi đó, máy tính ASUSPRO AiO với  tính năng quản lý cấp 
cao dành cho doanh nghiệp giúp cho việc bảo trì máy tính dễ dàng hơn.

Bảo vệ ổ cứng
Với ổ khóa Kensington Lock và Padlock Slot
Máy tính để bàn cho doanh nghiệp ASUSPRO đi kèm với một ổ khóa Kensington và ổ 
khóa Padlock quản lý tài sản bảo mật, giúp phần cứng của bạn và dữ liệu bên trong 
luôn được bảo mật.

Bảo mật danh tính
Trusted Platform Module (TPM)
Onboard TPM cung cấp một chip an ninh vi điều khiển  giúp tăng cường bảo vệ  cấu 
trúc dữ liệu nội bộ trước các mối đe dọa. Điều này đảm bảo rằng các thông tin như 
chìa khóa, mật khẩu, và kỹ thuật số phải có chứng nhận về độ an toàn khỏi sự tấn 
công từ bên ngoài, trộm cắp, và các loại xâm nhập khác.

UEFI BIOS
UEFI BIOS là một giao diện điều khiển đồ hoạ cho phép bạn dễ dàng thay đổi
các thiết lập hệ thống và hỗ trợ các tính năng cao cấp như ổ cứng bảo vệ mật
khẩu, cũng như các cổng USB 3.0 và kích hoạt thẻ người đọc.

Tích hợp đầu đọc thẻ thông minh
Máy tính ASUSPRO All-in-One tích hợp đầu đọc thẻ thông minh, tiết kiệm không gian 
của bên ngoài bằng cách sử dụng một đầu đọc thẻ thông minh. Việc tích hợp đầu đọc 
thẻ thông minh cho phép máy tính All-in-One hỗ trợ đọc các ứng dụng thẻ thông minh 
như truy cập dữ liệu, nhận dạng người sử dụng, thanh toán và những tiện ích khác.

Chống lại các mối đe dọa ảo
Bảo vệ chống virus
Cùng với các nhà cung cấp phần mềm diệt virus được lựa chọn hàng đầu, ASUS  
cung cấp dịch vụ an ninh và bảo vệ tích hợp cho người dùng cuối trên khắp thế giới.

Đơn giản hóa việc 
đầu tư CNTT

10 điểm màn hình cảm ứng điện dung
Máy tính ASUS All-in-One  cung cấp một bước tiến công 
nghệ trong đa chạm tương tác, vượt qua công nghệ dùng 
hai ngón tay cảm ứng đa điểm truyền thống với việc sử dụng 
đủ 10 ngón tay đa điểm. Điều này thuận tiện để kiểm soát 
các điểm chạm mới chạy trên Windows 8 UI, tối ưu hóa việc 
sử dụng chạm đa điểm . Khả năng khếch đại, xoay hình ảnh 
và di chuyển trên các trang web một cách dễ dàng.

Có thể nâng cấp hệ thống lưu trữ và bộ nhớ người dùng
Máy tính ASUSPRO All-in-One trang bị một công cụ miễn 
phí được thiết kế đặc biệt ở mặt sau máy. Điều này cho 
phép người dùng nâng cấp lưu trữ và bộ nhớ máy tính của 
mình chỉ trong vài giây, làm cho việc sử dụng ASUSPRO 
All-in-One trở nên linh hoạt và tiện dụng, người dùng có thể 
nâng cấp lưu trữ và bộ nhớ khi cần thiết.

Máy tính All -in- One hỗ trợ cửa mô - đun NFC 
Một mô-đun tùy chọn NFC (Near Field Communication) có 
thể được cài đặt cho linh hoạt hơn, cho phép khách hàng 
phát triển các ứng dụng riêng của họ dựa trên máy tính 
ASUSPRO All-in-One chẳng hạn như các giải pháp POS 
bán lẻ. Trải nghiệm kết nối không dây thuận tiện để kết 
nối từ máy tính ASUSPRO All-in-One và hỗ trợ cửa mô -đun 
NFC với nhau, kết hợp công nghệ sáng tạo đăng nhập đơn 
giản, đồng bộ tập tin và nhiều hơn nữa.

Kết nối thuận tiện với các cổng COM, cổng USB 3.0, 
cổng ra VGA và cổng ra HDMI
Các máy tính ASUSPRO All-in-One được thiết kế thuận tiện 
cho kết nối, trang bị cổng COM, cổng USB 3.0, cổng ra VGA 
và cổng ra HDMI, máy tính All-in-One  có thể dễ dàng kết nối 
khác thiết bị khác  - từ máy chiếu ở trường học cho đến máy 
đọc mã vạch cũng như các hệ thống POS bán lẻ. Cổng COM 
hỗ trợ một loạt các thiết bị, cho phép sử dụng linh hoạt hơn 
- lý tưởng cho các doanh nghiệp ngày càng mở rộng.

Việc chọn máy tính ASUSPRO All-in-One là một sự đầu tư thông minh trong 
IT, vì ASUSPRO All-in-One có tất cả các tính năng mà bạn cần, bao gồm 10 
điểm màn hình cảm ứng đa điểm, tích hợp cổng chuyển tiếp (COM), cửa 
mô-đun NFC (Near-Field Communications) và đầu đọc thẻ thông minh cho 
các ứng dụng kinh doanh, hơn nữa mặt sau máy có các công cụ miễn phí 
cho người dùng có thể nâng cấp lưu trữ và bộ nhớ. Máy tính ASUSPRO AiO 
cho việc kinh doanh của bạn dễ dàng vươn đến thành công.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Secure log on

Mobile payments

In-store marketing

Location-based services

Target marketing

Information exchange
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Giải pháp cho bất 
kỳ không gian

làm việc

Máy tính ASUSPRO All-in-One đáp ứng tất cả các yêu cầu cho doanh 
nghiệp. Có khả năng hiệu chỉnh điện năng cho các văn phòng truyền 
thống, và những công nghệ mới nhất như màn hình 10 điểm cảm ứng 
đa điểm, cổng tích hợp nối tiếp (COM), cửa mô- đun NFC và đầu đọc thẻ 
thông minh ứng dụng cho doanh nghiệp. Cùng với một thiết kế mỏng 
nhẹ và giá treo tường VESA thiết kế phù hợp, là sự lựa chọn hoàn hảo 
cho giáo dục,các điểm bán hàng, quầy tự phục vụ và nhiều hơn nữa.

Bán lẻ
Máy tính ASUS All-in-One  là lựa chọn hoàn hảo cho các khu vực có không gian hạn 
chế. Có kiểu dáng đẹp, thiết kế tinh tế, với màn hình cảm ứng đa điểm linh hoạt, nhạy, 
và được tích hợp cổng USB 3.0 và cổng chuyển tiếp (COM) để kết nối các thiết bị như 
máy đọc mã vạch và đọc thẻ tín dụng. Máy tính ASUSPRO AiO  là sự lựa chọn thích 
hợp cho các cửa hàng.

Văn phòng
Máy tính ASUSPRO All-in-One được trang bị công nghệ tiên tiến nhất để cung cấp  giải 
pháp điện toán tốt nhất cho máy tính để bàn. Công nghệ chip Intel® vPro ™ và chip bảo 
mật TPM cài đặt sẵn trong cấu hình, làm cho chúng dễ dàng quản lý và an toàn hơn.

Giáo dục
Những chiếc máy tính ASUSPRO All-in-One dễ sử dụng và dễ quản lý và là máy tính 
hoàn hảo cho giáo dục. Cho độ sắc nét về hình ảnh / âm thanh và cung cấp các điều 
khiển cảm ứng trực quan cho học sinh và giáo viên, làm cho việc học nhiều niềm vui 
hơn và tương tác tốt hơn.  

Máy tính công cộng
Máy tính ASUSPRO All-in-One có thể được sử dụng như là các trạm thông tin tại các 
sân bay hoặc trung tâm mua sắm để cung cấp thông tin đến khách hàng. Máy tính 
ASUSPRO All-in-One  cũng có thể được sử dụng như máy tính công cộng trong một 
loạt các cài đặt như các trạm giao thông công cộng, khách sạn, hoặc thư viện.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 92 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 18 & 102 đối với 
máy tính để bàn ASUSPRO, trang 109 đối với ASUSPRO Mini PC  và trang 114 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One.

Các dòng Máy tính 
ASUSPRO All-in-One 

Máy tính A6400 series
Các máy tính All-in-One màn hình 21.5-inch All-in-One là 
sự lựa chọn hoàn hảo cho việc quản lý và bảo mật tích 
hợp được nhiều ứng dụng. Thiết kế mỏng cho phép nó 
hoàn toàn khớp với bất kỳ môi trường kinh doanh - từ 
văn phòng để cơ sở giáo dục.

Máy tính A4300 series
Các máy tính All-in-One màn hình 19.5 inch là sự lựa 
chon hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 
người dùng SOHO cũng như ngành giáo dục và giải 
pháp cho máy tính tiền POS. Có thể dễ dàng quản lý 
việc kinh doanh và đi kèm với giải pháp xây dựng quản 
lý cũng như nhiều tính năng bảo mật.

Máy tính A4110 series
Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng như 
đi kèm máy tính tiền (POS), máy tự phục vụ, giáo dục 
hoặc bảng chỉ dẫn kỹ thuật số, các máy tính ASUSPRO 
A4110 series được trang bị màn hình 15,6-inch và màn 
hình 10 cảm ứng đa điểm, giá treo tường VESA tương 
thích hợp cho việc sử dụng ở nơi đông người.

• Màn hình 10 cảm ứng đa điểm
• Mặt sau ít thanh công cụ để dễ dàng nâng cấp và hiệu chỉnh
• Cổng COM, cổng ra VGA, cổng ra HDMI, USB3.0 x 4
• Đầu đọc thẻ thông minh, Tùy chọn cửa mô - đun NFC, ODD

• Màn hình 10 cảm ứng đa điểm
• Mặt sau ít thanh công cụ để dễ dàng nâng cấp và hiệu chỉnh
• Cổng COM, cổng ra VGA, cổng ra HDMI, USB3.0 x 4
• Đầu đọc thẻ thông minh, Tùy chọn cửa mô - đun NFC, ODD

• Tích hợp cảm ứng đa điểm
• Cổng kết nối I/O đa dạng: cổng COM, cổng ra HDMI, cổng ra VGA-
• Thiết kế kèm giá treo tường
• Tùy chọn cửa mô-đun NFC 

15.6” 19.5” 21.5”

A6421

A4321

A4110

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One
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Chip đồ họa NVIDIA Graphics cho Tối ưu hóa 
trải nghiệm video
Được trang bị một card đồ họa NVIDIA GT930M 
mạnh mẽ với 1GB VRAM cung cấp những trải 
nghiệm âm thanh tuyệt vời cho khách hàng của 
chúng tôi. Các dòng máy A6420 Series cũng có 
tính năng 802.11 ac /g / n Wi-Fi + BT 4.0 tích hợp 
cổng VGA và cổng ra HDMI để giữ cho bạn kết nối 
với màn hình ngoài và màn hình hiển thị.

Giá gắn tường
ASUS cho các tùy chọn giá gắn tường VESA với các 
điểm lắp tương thích cho phép dễ dàng gắn vào mọi 
loại tường, tiết kiệm không gian cho bàn làm việc 
hoặc truy cập, ASUS All-in-One một máy tính phù 
hợp với lý tưởng trong mọi môi trường.

Máy tính ASUSPRO  
All-in-One cho doanh nghiệp
Máy tính ASUSPRO All-in-One (AiO) máy tính có thiết kế siêu mỏng kèm giá  treo tường, 
màn hình đa cảm ứng trực quan, và được chứng nhận cấp cao nhất về mội trường 
ENERGY STAR và EPEAT® Gold. Với tùy chọn chip bảo mật TPM và mô-đun NFC, máy 
tính ASUS AiO là lựa chọn lý tưởng việc sử dụng - từ văn phòng, các phòng thí nghiệm 
máy tính của trường, phù hợp với tất cả các loại máy tính tiền POS và quầy  tự phục vụ.

Các tính năng chính :
• Máy tính được thiết kế nhỏ gọn đi kèm giá treo tường VESA
• Trusted Platform Module cho tăng cường bảo vệ dữ liệu
• Mặt sau ít thanh công cụ để dễ dàng nâng cấp và hiệu chỉnh
• Tùy chọn mô - đun NFC  và đầu đọc thẻ thông minh để chuyển đổi dữ liệu thuận tiện
• Máy tính thân thiện với môi trường được chứng nhận bởi ENERGY STAR và EPEAT® Gold

15.6-inch All-in-one PC for education, POS and other applications
Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng như máy tính tiền (POS), máy tự phục vụ, giáo 
dục hoặc bản chỉ dẫn kỹ thuật số, dòng máy ASUSPRO A4110 có tính năng nổi bật với một màn 
hình 15,6-inch và màn hình 10 cảm ứng đa điểm. Thiết kế thời trang,đi kèm
giá treo tường VESA thích hợp để làm việc nhóm đông người.

• Windows 10 Pro
• Intel® Celeron® N3150 Processor 
• 15.6”, 16:9, Wide Screen, 1366 x 768, LED-backlight, 10-point touch
• Intel® HD Graphics
• Memory: Up to 8 GB DDR3 at 1600MHz, 1 x SO-DIMM
• Storage: 500GB Hard Drive/ 128GB SSD
•  Built-in USB 3.0 ports, COM ports, HDMI-out port, and VGA-out port 

allows versatile application
• VESA wall-mount enables flexible placement
• Optional NFC module for convenient data transformation

A4110

Máy tính ASUSPRO A4110 All-in-One cho 
doanh nghiệp

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem 
thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính để bàn ASUSPRO và 
trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Máy tính All-in-One trang bị màn hình 21.5-inch PCThe cho doanh nghiệp 
ASUSPRO A6421 là một máy tính trang bị màn hình 21.5-inch bảo mật cấp doanh nghiệp thích hợp cho nhiều ứng 
dụng. Cung cấp một nền tảng điện toán mạnh mẽ hơn với công nghệ ASUS Business Manager để quản lý và sắp xếp 
hợp lý. Thiết kế mỏng cho phép nó hoàn toàn thích hợp với bất kỳ môi trường doanh nghiệp nào từ văn phòng đến cơ 
sở giáo dục. Máy tính này còn tích hợp tính năng tuỳ chọn mô-đun NFC và đầu đọc thẻ thông minh.

• Window 10 Pro
• Intel® Core™ Processor Family
• Intel® B150 chipset/ Intel® H110 chipset
• 21.5-inch FHD LED Display, 10 point capacitive touch
• Intel® HD Graphics/ NVIDIA® GeForce® GT930MX 2G
• Memory: 4GB up to 16GB DDR4, 2 x SO-DIMM
• Storage: 500GB up to 3TB SATA Hard Drive; 128GB SSD; 1TB HD+128G SSD
• Trusted Platform Module for enhanced data protection
• Tool-less rear cover for easy key part upgrades
• Optional smart card reader for convenient data transformation

A6421

• Window 10 Pro
• Intel® Core™ Processor Family
• IIntel® B150 chipset/ Intel® H110 chipset
• 19.5-inch HD+ LED Display, 10 point capacitive touch
• Intel® HD Graphics/ NVIDIA® GeForce® GT930MX 2G
• Memory: 2GB up to 8GB DDR3, 2 x SO-DIMM
•  Storage: 3.5" 500GB up to 2TB SATA hard drive; 3.5" 1TB + 128G SSD(NGFF); 2.5"128GB 

SSD
• Trusted Platform Module for enhanced data protection
• Tool-less rear cover for easy key part upgrades
• Optional smart card reader for convenient data transformation

A4321

Máy tính ASUSPRO A6421 All-in-One cho doanh nghiệp

Chiếc máy tính 20-inch ASUSPRO All-in-One với khả năng quản lý hiệu quả
Máy tính ASUSPRO A4321 là một chiếc máy tính với màn hình cảm ứng đa điểm 20-inch All-in-One được thiết kế có độ 
bảo mật cao cho doanh nghiệp và nâng cao tính toán. Người dùng có thể nâng cấp trình quản lý một cách tinh gọn hơn 
nhờ vào công nghệ ASUS Business Manager được tích hợp trong một thiết kế mỏng nhẹ và dễ dàng được triển khai trong 
bất kỳ môi trường kinh doanh .Máy tính này còn tích hợp tính năng tuỳ chọn mô-đun NFC và đầu đọc thẻ thông minh.

Máy tính ASUSPRO A4321 All-in-One PC cho doanh nghiệp
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Máy tính bảng dành cho 
doanh nhân của ASUS
Máy tính bảng chuyên nghiệp được thiết kế cho doanh nhân

Máy tính bảng dành cho doanh nhân ASUS M là dòng máy tính bảng 7 inch 
và 10 inch chế tạo cho các mục đích cụ thể được thiết kế riêng cho doanh 
nghiệp. Những thiết bị dễ sử dụng này được cài sẵn hệ thống Dự án mã 
nguồn mở Android của ASUS (AOSP) và hệ thống Quản trị thiết bị đối cho di 
động của ASUS (ADAM), giúp đơn giản hóa việc điều khiển thiết bị cho các 
quản trị viên hệ thống. Cũng như hệ thống ADAM, máy tính bảng dành cho 
doanh nhân của ASUS cho khả năng kết nối Wi-Fi và LTE nhanh, mượt; cùng 
với hiệu năng âm thanh và hình ảnh được nâng cao. Khi nói đến máy tính 
bảng dành cho doanh nhân, không cần tìm đâu xa hơn ASUS.

ASUS M1000 Tablet PC
Powered by Intel® Atom™ processor
Find at: www.asus.com/commercial

Giải pháp quản lý thiết bị dễ sử dụng
Được cài sẵn ADAM, máy tính bảng dòng M cho phép bạn quản lý các thiết bị tại chỗ hoặc từ 
xa một cách dễ dàng.
Điều này giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động cho cơ sở hạ tầng quan trọng và tăng ROI 
thông qua việc giảm thiểu chi phí phát triển. Với bảng điều khiển ADAM tích hợp sẵn, các thao 
tác như chuyển thiết bị sang chế độ kiosk, cập nhật ứng dụng, gửi tin nhắn đến các thiết bị cụ 
thể hay xóa dữ liệu lưu trữ trong các thiết bị, có thể thực hiện được chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Đơn giản hóa việc điều khiển từ xa và bảo trì hệ thống
Máy tính bảng dòng ASUS M cung cấp một bảng điều khiển quản trị trực tuyến tùy chọn cho 
những người phải quản lý hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn thiết bị. Với tính năng tuyệt vời 
này, tất cả các hoạt động được hỗ trợ bởi ADAM đều có thể được truy cập một cách dễ dàng 
qua web. Tính năng này giúp cho việc cập nhật ứng dụng và triển khai hệ thống trở nên cực kỳ 
dễ dàng và hiệu quả, rút ngắn thời gian cần thiết cho các quản trị viên hệ thống thực hiện dịch 
vụ tại chỗ với từng thiết bị.

Tăng cường bảo vệ cho doanh nghiệp của bạn
Bảo mật thông tin và cơ sở dữ liệu luôn luôn là một ưu tiên đối với bất kỳ doanh nghiệp nào 
và đó là lý do tại sao máy tính bảng dòng ASUS M rất chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu. Với 
ADAM, các quản trị viên hệ thống có thể chọn chặn những hành động không mong muốn cũng 
như ngưng hoạt động của các cổng được chọn để ngăn thất thoát dữ liệu. Trong trường hợp 
mất hoặc bị trộm cắp, các quản trị viên hệ thống có thể khóa hoặc xóa dữ liệu trên máy tính 
bảng dòng M để đảm bảo các dữ liệu nhạy cảm không bị lộ ra ngoài, sau đó sử dụng camera 
trước và sau để cố gắng và tìm ra ai đã lấy thiết bị.

ASUS M1000 Tablet PC
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Kiểm soát công việc 
của bạn

Máy tính bảng dòng ASUS M được cài sẵn ADAM, đi kèm với một bộ API 
hoàn chỉnh, cho phép bạn toàn quyền điều khiển máy tính bảng dòng M. 
Sử dụng các API này, các nhà tích hợp hệ thống và nhà cung cấp phần 
mềm độc lập có thể triển khai các giải pháp từ đầu đến cuối ở những thị 
trường cụ thể một cách hiệu quả.
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Nâng cao hiệu năng 
cho doanh nghiệp 

của bạn

Máy tính bảng dòng ASUS M được thiết kế để phù hợp với mọi doanh 
nghiệp. Máy tính bảng này có Wi-Fi và LTE cho kết nối internet mượt 
mà cũng như hiệu năng âm thanh và hình ảnh nâng cao. Máy tính bảng 
dòng ASUS M là sự lựa chọn hoàn hảo để sử dụng trong các hệ thống 
bán hàng POS, ki-ốt trong cửa tiệm, giao thông vận tải, chăm sóc sức 
khỏe hay các triển lãm công cộng.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Kết nối liên tục — Mọi lúc, mọi nơi.
Máy tính bảng dòng ASUS M có các tùy chọn kết nối Wi-Fi và LTE cũng như BluetoothR 
4.0 năng lượng thấp (BLE), vì vậy bạn luôn có thể trải nghiệm được kết nối mạng không 
dây mượt nhất. Máy tính bảng dòng M cũng hỗ trợ Miracast., cho phép bạn truyền phát 
nội dung từ máy tính bảng của mình sang một màn hình lớn hơn — hoàn hảo cho các 
buổi thuyết trình bận rộn.

Âm thanh chất lượng cao cho triển lãm công cộng
Máy tính bảng dòng ASUS M được trang bị công nghệ âm thanh DTS-HD Premium có 
thể chuyển đổi âm thanh nổi thành âm thanh vòm ảo, nhờ đó bạn có thể thưởng thức 
được âm thanh tuyệt vời tại các gian hàng, tại nơi làm việc hay trên đường đi. Bạn cũng 
có thể thưởng thức được âm thanh vòm 360 độ khi nghe bằng tai nghe.
Công nghệ này giúp máy tính bảng dòng M trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ 
ứng dụng nào cần âm thanh rõ nét, chất lượng cao.

Một màn hình cho mọi sự kiện
Máy tính bảng dòng ASUS M sử dụng màn hình HD IPS thông minh với góc nhìn rộng 
178 độ, tái hiện màu sắc chính xác và tăng cường độ sáng cũng như độ trong của màu 
nhằm cho ra những màn hình sáng đẹp phục vụ cho các trung tâm triển lãm hay các 
cửa hàng bán lẻ. Cùng với độ sáng 300cd/m2, công nghệ màn hình Tru2Life của ASUS 
cho hình ảnh chân thực đến bất ngờ với độ sắc nét, tương phản chính xác và chi tiết 
ngoài sức tưởng tượng. Việc tăng cường độ tương phản thông minh giúp tăng phạm vi 
tông ảnh — đó là sự chênh lệch giữa phần sáng nhất và tối nhất của một hình ảnh — 
cho các mức tương phản rộng hơn. Dải hình ảnh càng sinh động thì ảnh trông càng thực.

Rear camera

7” LED Backlight 
WXGA Screen

10 finger multi-
touch support

Power button

Micro USB 2.0 port

Volume button

Microphone

Speaker/Headset port
Audio speaker Front camera

Groove

Máy tính bảng dành cho doanh nghiệp  
ASUS – M700 
Màn hình 7 inch cảm ứng 10 điểm nhỏ gọn trên bàn tay cho khả năng cơ động 
tốt hơn. Được cài sẵn hệ thống Quản trị thiết bị cho di động của ASUS và với 
tùy chọn LTE 4G.

Bộ kết nối NFC & sạc không dây
Gắn vào máy tính bảng dòng M
để truyền tải dữ liệu không dây thông 
qua NFC và sạc không dây tương 
thích Qi.
*chỉ có đối với M700 

Bộ sạc
Bộ sạc của ASUS giúp kéo dài tuổi 
thọ pin của dòng M thêm lên tới  
16 giờ, nâng cao hiệu suất sử dụng 
trên đường đi.
*chỉ có đối với M700 

Đế gắn thêm
Tăng cường hiệu suất cho văn phòng của 
bạn với giải pháp đế gắn thêm dòng M, 
trong đó bao gồm cả một bàn phím công 
thái học chất lượng cao.
*chỉ có đối với M1000

Phụ kiện
cho hiệu năng cao hơn
Loạt phụ kiện giúp nâng cao hiệu suất 
của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn 
tăng cường hiệu năng, khả năng kết nối, 
độ linh hoạt và khả năng sử dụng cho 
máy tính bảng dòng ASUS M của bạn.

Máy tính bảng dành cho doanh nghiệp 
ASUS – M1000 
Màn hình cảm ứng 10 điểm chạm 10 inch cho hiệu suất lớn hơn. Được cài 
sẵn hệ thống Quản trị thiết bị cho di động của ASUS và với tùy chọn LTE 4G.

Rear camera

10” LED Backlight 
WXGA Screen
10 finger multi-
touch support

Power button

Micro USB 2.0 port

Volume button

Microphone

Speaker/
Headset port

Micro SIM/
Micro SD card 
compartment

Accessory connector

Audio speaker
Front cameraAmbient light 

sensor
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Giáo dục
Giáo viên có thể kiểm tra tình hình của 
từng học sinh thông qua bảng điều 
khiển ADAM trong khi trải nghiệm buổi 
học kỹ thuật số thú vị với hiệu năng 
nghe nhìn nâng cao.

Chăm sóc sức khỏe
Bác sĩ và y tá có thể kiểm tra lịch khám 
của bệnh nhân, truy cập vào hồ sơ mới 
nhất của bệnh nhân, xem phim chụp 
X-quang và thực hiện các công việc 
quan trọng khác nhanh hơn nhiều so 
với trước đây.

Nhà hàng khách sạn
Máy tính bảng dòng ASUS M có thể sử 
dụng như một ki-ốt tự phục vụ hay một 
máy bán hàng POS, giúp các khách 
hàng truy cập vào thông tin và dữ liệu 
thời gian thực.

Sản xuất
Thông qua các ứng dụng được tùy chỉnh, 
nhân viên có thể giám sát tình hình của 
toàn bộ dây chuyền sản xuất, xem video 
được phát lại theo thời gian thực trong 
nhà máy hoặc liên lạc với nhau. 

Gọi món ăn điện tử
Khách hàng không còn phải xếp hàng 
chờ đợi để gọi món. Nhân viên có thể 
nhận đơn đặt món của khách hàng tại 
bàn và gửi ngay vào trong bếp, giúp 
cho dịch vụ được nhanh hơn.

Kho vận
Nhân viên có thể truy xuất thông tin từ
khâu sản xuất, đóng gói, bảo quản, vận 
chuyển đến khâu trữ sản phẩm tại kho 
và có biện pháp xử lý kịp thời khi có 
vấn đề xảy ra.

Điều khiển thiết bị ở nhà
Cùng với một ứng dụng điều khiển ngôi 
nhà, các bộ cảm biến phù hợp và một 
kết nối mạng trong nhà, máy tính bảng 
dòng ASUS M cho phép bạn điều khiển 
một cách trơn tru tất cả các thiết bị 
điện và đèn trong nhà bạn.

Bán lẻ
Hiển thị các quảng cáo trong cửa hàng, 
thực hiện các khảo sát về mức độ hài 
lòng của khách hàng hoặc cho phép 
nhân viên thực hiện theo dõi hàng tồn 
kho theo thời gian thực.

* Các thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm có thể khác tùy theo từng sản phẩm và khu vực. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang 62 đối với máy tính xách tay ASUSPRO, trang 69 đối với máy tính 
để bàn ASUSPRO và trang 72 đối với máy tính ASUSPRO All-in-One

Sự lựa chọn hoàn hảo 
cho các nhu cầu đa 

dạng của doanh nghiệp

Chạy bằng hệ thống ADAM cải tiến, máy tính bảng dòng ASUS M có thể dễ 
dàng tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Cùng với hiệu năng âm thanh-hình 
ảnh vượt trội và khả năng kết nối toàn diện, máy tính bảng dòng ASUS M 
là sự lựa chọn linh hoạt cho tất cả các nhu cầu trong doanh nghiệp của 
bạn, để sử dụng trong các hệ thống bán hàng POS, giáo dục, nhà hàng 
khách sạn, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, kho vận và nhiều lĩnh vực khác.

ASUSPRO B8430 Business Notebook
Powered by Intel® CoreTM i7 Processor

Find at: www.asus.com/commercial

Đặc tính kỹ thuật sản phẩm
Thông số kỹ thuật và Tính năng sản phẩm.
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ASUSPRO Notebook Features Matrix ASUSPRO Notebook B Series

Model  B8430 B8230

Processor

Operation System

Memory

Display

Graphic

Storage

Card Reader

Camera

Networking

Interface

Audio

Battery

Power Adapter

Fingerprint

Dimensions

Weight

Security

Certificates

V: Yes, standard : Optional  
B8230 B8430 P5430 P2430 P2530

12" 14" 14" 14" 15"

Top Reliabiliy

Military standard testing (US MIL-STD-810G) VV
Magnesium-aluminum alloy construction VV

Metal-framed LCD cover V
Power connector detector pin VV VV V

Spill-resistant keyboard VV V
Durable carbon-reinforced screen cover VV

Anti-shock hard drive (HDD Drop Protection) VV V

Manageability
Support for Intel Core vPro processors

ASUSPRO Business Manager VV VV V
BIOS asset tag utility (ASUS Asset Tag Manager) VV VV V

Worry free security

Fingerprint reader VV VV
Trusted Platform Module (TPM) version 1.2 VV

Kensignton lock VV VV V
Computrace LoJack for Laptops VV VV V

BIOS boot user password protection VV VV V
Hard drive user password protection VV VV V

Best user experiences

True-confort keyboard VV V
Pointing Stick VV

Backlit Keyboard VV
Durable keyboard VV VV V
Anti-glare display VV VV V
Support Full HD VV

Large multi-gesture touchpad VV VV V
ASUS Recovery

Quieter computing with Power4Gear quiet office mode
VV VV V
VV VV V

Productivity

Connect up to three displays VV VV V
Wake on lan VV VV V

USB Charger+ VV VV V
Bluetooth 4.0 VV VV V

Optional ODD Slice battery (23Wh)
Replaceable battery purchasable

Replaceable battery pack VV VV V
Support USB 3.0 VV VV V

Up to 2-year Battery Warranty VV V
Up to 3-year Battery Warranty VV V VV

 The 6th Generation Intel® Core™ i3 Processor/ Intel® Core™ i5 Processor/ Intel® Core™ i7 Processor

 Operating system / Windows 10 / Home / Windows 10 Pro / Windows 7 Pro (Win 10 Downgrade) / Free DOS

 DDR4-2133 MHz SDRAM, OnBoard Memory 4 GB , 1xDIMM socket for expansion up to 8GB SDRAM

 14” 16:9 FHD (1920x1080) / Anti-glare

 1 x COMBO audio jack, 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external  
monitor, 4 x USB 3.0 port(s), 1 x RJ45 LAN

 2.5” 7mm SATA3 Up to 1GB HDD 5400 RPM; 500GB SSHD 5400 RPM with 8GB SSD Up to 512GB SSD (M.2 SATA)

 4-in-1 card reader ( SD / SDHC / SDXC / MMC)

 HD Web Camera

 Intel® 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) + BT, supports WiDi

 Built-in Speakers and Microphone (supports Microsoft Cortana), ASUS SonicMaster Lite Technology, MaxxAudio

 Kensington lock, Computrace, BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, TPM (Trusted Platform Module), 
 Finger Print Reader, ASUS Business Manager

 UL, TUV, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy star, IDA, CECP, WEEE, 
 Erp 2013, FIPS 201, TCO4.0, RoHS, JATE

Yes

 Intel® HD Graphics 520

 12.5” (16:9) FHD (1920x1080) / Anti-Glare 

 1 X SD card reader, 2 X USB3.0, 1 X USB3.0 charging (docking connector), 
 1 X Mini-Display port, 1 X VGA, 1 X Combo stereo headphone/mic jack, 

 1 X AC power, 1 X RJ-45, 1 X Smart card reader

 48Wh Li-ion Battery  3 Cells 49 Whrs Polymer Battery

 Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W
 Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal

 Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W
 Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal

 339mm x 236mm x 19.78mm ~ 20.48mm (WxDxH) 310 x 215 x 12.9 ~20.6 mm (WxDxH)

 1.57kg (with battery) 1.37 kg (with Battery)
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ASUSPRO Notebook P Series ASUSPRO Desktop D Series

Model  P5430 P2430P2530

Processor

Operation System

Memory

Display

Graphic

Storage

Card Reader

Camera

Networking

Interface

Audio

Battery

Power Adapter

Dimensions

Weight

Security

Certificates

 The 6th Generation Intel® Core™ i3 Processor/ Intel® Core™ i5 Processor/ Intel® Core™ i7 Processor

 Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 7 Pro (Win 10 Downgrade) / Free DOS

 DDR4 2133 MHz SDRAM, OnBoard Memory 4GB , 
1 x DIMM socket for expansion up to 12GB SDRAM

DDR4 2133 MHz SDRAM,
2 x DIMMs socket for expansion up to 16 GB SDRAM

 14.0" 16:9 HD (1366x768) / Full HD (1920x1080)

 1 x Microphone-in/Headphone-out jack, 1 x VGA port/Mini D-sub
15-pin for external monitor, 1 x USB 3.1 TYPE C port(s), 

2 x USB 3.0 port(s), 1 x USB 2.0 port(s), 1 x RJ45 LAN Jack 
for LAN insert, 1 x mini Display Port

 2.5" SATA3 500GB HDD7200 RPM, 128GB SSD, 256GB SSD, 500GB HDD With 128GB SSD

3 -in-1 card reader ( SD/ SDHC/ SDXC)

VGA Web Camera

 Integrated 802.11 b/g/n or 802.11 a/b/g/n/ac (WiDi), Built-in Bluetooth™ V4.0+HS, Built-in Bluetooth™ V4.1, 10/100/1000/Gigabits Base T

Built-in Stereo 1.5 W Speakers and Microphone

 Super-Multi DVD (Optional)

 Kensington lock, LoJack, BIOS Booting User Password Protection, HDD User Password Protection and Security, TPM (Trusted Platform Module) (Optional), Fingerprint Reader

 UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, GOST-R, CB,
EPEAT, EU Flower, Energy star, IDA, CECP, WEEE, Erp 2013, RoHS

EPEAT, EU Flower, Energy star, IDA, CECP, WEEE, Erp 2013, RoHS

 Integrated Intel® HD Graphics 520 Intel® HD Graphics
NVIDIA® GeForce® 920M+2G VRAM(Optional)"

15.6” 16:9 HD (1366x768) / Full HD (1920x1080 14.0” 16:9 HD (1366x768) / Full HD (1920*1080)

1 X SD card reader, 3 X USB3.0, 1 X USB2.0, 1 X HDMI 1 X VGA port, 
1 X Combo stereo headphone/mic jack, 1 X AC power, 1 X RJ-45

44 Cells 37 Whrs/ 6Cells 56 Whrs/ 9Cells 87 Whrs Cells 48 Whrs

 Output : 19 V DC, 4.7 A, 65 W; Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal

 339mm x 234mm x 19.78mm ~20.48mm (WxDxH) 380 x 256 x 23.3 ~26.3 mm (WxDxH) 340 x 23.3 ~26.3 mm (WxDxH)

 1.7kg (with battery)2 .17 kg 1.95 kg

Optical Drive

Model D820MT D620MTD820SF

Operation System

Processor

Chipset

VGA

Memory

Expansion Slot

SATA

Storage

Drive Bay

Optical Drive

LAN

Audio

Front I/O Ports

Power

Dimensions

Weight

Optional Accessory

 Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 7 Pro (Win 10 Downgrade) / Free DOS

 The 6th Generation Intel® Core™ i3 Processor/ Intel® Core™ i5 Processor/ Intel® Core™ i7 Processor/ Intel® Pentium® Processor/ Intel® Celeron® Processor

 Intel® Q170 Intel® B150

 1XPCI, 1XPCI-eX1, 1XPCI-eX16, 1XPCI-eX16(at x4 mode, compatible with PCI-e x1, x2 and x4 devices)

 4 X SATA III 6GB/s

 3.5” Up to 2TB SATA III Hard Drive (7200RPM)/ 2.5” Up to 256GB SSD

 1 x 5.25” External Bay; 1 x 3.5” External Bay; 2 x 3.5” Internal Bay; 1 x 2.5” Internal Bay (Optional)

 Dual Intel® GbE LAN

2 x USB 3.1, 4 x USB 3.0, 2 x PS/2, 1 x HDMI, 
1 x VGA(D-Sub), 1 x Display, 1x RJ45 LAN, 1 x 8 Channel Audio 3 Ports, 1 x COM Port (Optional)

 2 x USB3.1, 4 x USB 3.0, 2 x PS/2, 1x HDMI,
1 x VGA(D-Sub), 1 x Display, 2 x RJ45 LAN, 

 1 x 8 Channel Audio 3 Ports, 1 x COM Port (Optional)

 Keyboard, Mouse, Power Cord, Warranty Card, Quick Start Guide, RDVD

 4 x DIMM dual channel DDR4 2133MHz Support max.64GB

 Intel® HD Integrated Graphics/ Discrete graphics card (Optional)

 Tray-in Supermulti DVD RW (Optional), Tray-in DVD ROM (Optional)

 1 x 4-in-1 Card Reader, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

 350 W Peak; 350 W Peak, (80 PLUS); 500 W Peak, (80 PLUS) 250W Peak; 250 W Peak, (80 PLUS) 350 W Peak; 350 W Peak, (80 PLUS); 500 W Peak, (80 PLUS)

 398 x 181 x 365 mm 410 x 96 x 357 mm 398 x 181 x 365 mm

 13.5 kgs 11 kgs 13.5 kgs

Note

Certificates

 Tool-less Design: ASUS Business Manager(including Intel SBA), ASUS Remote Management, ASUS PC Diagnostics Tool, F9 One Key Restore, USB lock security, 
 ASUS WebStorage(100G free space for 1 year)

 BSMI/ CB/ CE/ FCC/ UL/ CCC/ Energy Star/ EPEAT/ CECP/ RCM

Back I/O Ports

ASUS khuyên dùng Windows.
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ASUSPRO Desktop D Series

Model D620SF D520SFD520MT

Operation System

Processor

Chipset

VGA

Memory

Expansion Slot

SATA

Storage

Drive Bay

Optical Drive

LAN

Audio

Front I/O Ports

Power

Dimensions

Weight

Optional Accessory

 Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 7 Pro (Win 10 Downgrade) / Free DOS

 The 6th Generation Intel® Core™ i3 Processor/ Intel® Core™ i5 Processor/ Intel® Core™ i7 Processor/ Intel® Pentium® Processor/ Intel® Celeron® Processor

Intel® B150 Intel® H110

 1XPCI , 1XPCI-eX1, 1XPCI-eX16, 1XPCI-eX16(at x4 mode, compatible with PCI-e x1, x2 and x4 devices)

 4 X SATA III 6GB/s

 3.5” Up to 2TB SATA III Hard Drive (7200RPM)/ 2.5” Up to 256GB SSD

1 x 5.25" (ODD,External,Option), 1 x 3.5" (CRD,External,Option)

Intel® I219V

2 x USB 2.0, 2 x USB3.0, 2 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x VGA(D-Sub), 1 x Display, 1x RJ45 LAN, 
1 x 8 Channel Audio 3 Ports, 1 x COM port

 2 x USB 3.1, 4 x USB 3.0, 2 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x VGA(D-Sub),
1 x Display,   1x RJ45 LAN, 1 x 8 Channel Audio 3 Ports,

1 x COM Port (Optional) 

 Keyboard, Mouse, Power Cord, Warranty Card, Quick Start Guide, RDVD 

 4 x DIMM dual channel DDR4 2133MHz Support max.64GB 2 x DIMM dual channel DDR4 2133MHz Support max.64GB

 Intel® HD Integrated Graphics/ Discrete graphics card (Optional)

Tray-in Supermulti DVD RW (Optional), Tray-in DVD ROM (Optional)

 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0, 1 x Microphone, 1 x Headphone, 1 x 16-in-1 Card reader (optional)

 250W Peak; 250 W Peak, (80 PLUS) 350 W Peak; 350 W Peak, (80 PLUS); 500 W Peak, (80 PLUS) 250W Peak; 50 W Peak, (80 PLUS)

 410 x 96 x 357 mm 398 x 181 x 365 mm 410 x 96 x 357 mm

 11 kgs 13.5 kgs 11 kgs

Note

Certificates

 Tool-less Design: ASUS Business Manager(including Intel SBA), ASUS Remote Management, ASUS PC Diagnostics Tool, F9 One Key Restore, USB lock security, 
 ASUS WebStorage(100G free space for 1 year)

 BSMI/ CB/ CE/ FCC/ UL/ CCC/ Energy Star/ EPEAT/ CECP/ RCM

Back I/O Ports

Model D320MT D32SF

Operation System

Processor

Chipset

VGA

Memory

Expansion Slot

SATA

Storage

Drive Bay

Optical Drive

LAN

Audio

Front I/O Ports

Power

Dimensions

Weight

Optional Accessory

Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 7 Pro (Win 10 Downgrade) / Free DOS

 The 6th Generation Intel® Core™ i3 Processor/ Intel® Core™ i5 Processor/ Intel® Core™ i7 Processor/ Intel® Pentium® Processor/ Intel® Celeron® Processor

Intel® H110

1XPCI-eX1, 1XPCI-eX16 1 x PCIe x16, 1 x Mini PCIe (for WLAN module)

4 X SATA III 6GB/s 3 X SATA III

3.5” Up to 2TB SATA III Hard Drive (7200RPM)/ 2.5” Up to 256GB SSD

1 x 5.25" (ODD) Slim Type (External), 1 x 3.5" (HDD, Internal, Option) 
1 x 2.5" SSD (Internal,Option)1 x 5.25" (ODD, External, Option), 2 x 3.5"" (HDD, Internal, Option)

Intel® I219V

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ45 LAN, 
1 x 8 Channel Audio (3 jacks), 1 x DC jack, 1 x COM Port (optional), 

1 x Parallel port (optional)

2 x USB 2.0, 2 x USB3.0, 2 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x VGA(D-Sub), 
1 x Display, 1x RJ45 LAN, 1 x 8 Channel Audio 3 Ports, 1 x COM port

Keyboard, Mouse, Power Cord, Warranty Card, Quick Start Guide, RDVD

2 x DIMM dual channel DDR4 2133MHz Support max.64GB

 Intel® HD Integrated Graphics/ Discrete graphics card (Optional)  Intel® HD Integrated Graphics

Tray-in Supermulti DVD RW (Optional), Tray-in DVD ROM (Optional)

2 X USB 3.0, 1 x Microphone, 1 x Headphone, 1 x 6-in-1 Card Reader (SD CRD)

PEAK 350W, PEAK 350W 80+ Bronze 120W adapter

398 x 181 x 362 mm 393 x 96 x 282 mm

 13.5 kgs 6.6 Kgs

Note

Certificates

Tool-less Design ASUS Business Manager(including Intel SBA), ASUS Remote Management, ASUS PC Diagnostics Tool, F9 One Key Restore, USB lock security,
ASUS WebStorage(100G free space for 1 year)

BSMI/ CB/ CE/ FCC/ UL/ CCC/ Energy Star/ EPEAT/ CECP/ RCM

Back I/O Ports

ASUS khuyên dùng Windows.
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ASUSPRO All-in-One PC Features Matrix ASUSPRO All-In-One

V: Yes, standard : Optional  A4110 A4321 A6421

Panel Size 15.6" 19.5" 21.5"

Productivity

SonicMaster Premium V
ASUS WebStorage V V V

Windows 10 Pro V V V
VGA V

I/O ports
USB 3.0 x 2 

COM x 2 
VGA x 1

USB 3.1 x 2 
COM x 1 
VGA x 1

USB 3.1 x 2 
COM x 1 
VGA x 1

HDMI HDMI-out HDMI-out HDMI-out

Design
Wall Mount V V V

Ultra-slim space-saving design V V V

Touch
10-point capacitive touch screen V V V

Optical multi-touch
Matte-finished Touch Screen

Manageability
 Intel® vPro™ technology

 Intel® SBA

Security
Trusted Platform Module V V

Kensington lock slot V V V
F9 One Key Recovery V V V

Reliability

Quality Test V V V
Hinge Test V V V
LCD Test V V V

Pressure Test V V V
Ball Drop Test V V V

Panel Hardness Test V V V

Energy Saving
Low Energy Consumption V V 

(recyclable material)
V 

(recyclable material)
Green ASUS V V V

Model  ASUS A6421 ASUS A4321 ASUS A4110

Operation System

Display

Touch Screen

CPU

Chipset

Graphics

Memory

Storage

CD/DVD Drive

Wireless Data Network

LAN

Camera

Side IO Port

Power Supply

Dimensions

Weight

Accessory

21.5"(54.6cm), 16:9, Wide Screen, 
Full HD 1920x1080, LED-backlight

19.5'' (49.5cm), 16:9, Wide Screen, 
HD+ 1600 x 900, LED-backlight

15.6'' (39.6cm), 16:9, Wide Screen
1366 x 768, LED-backlight, Anti-glare solution

Multi-touch (10-points touch), Non-touch

UMA: Intel® HD Graphics 4600, Discrete: NVIDIA® GeForce®  GT930MX 2G Intel® HD Graphics

2GB up to 16GB, DDR4 2 x SO-DIMM 4GB up to 16GB, DDR4 2 x SO-DIMM 2GB Max. to 8GB DDR3L SO-DIMM * 1 slots

3.5” 500GB Up to 2TB SATA III Hard Drive/ 3.5” 128GB SSD/ ASUS Hyper Storage: 1TB HDD+128GB SSD 2.5" 500GB SATA III 128GB SSD

None ODDTray-in SuperMulti DVD RW 8X None ODD

 10/100/1000Mbps

2 x COM port, 1 x VGA-out, 1 x LAN
1 x HDMI-Out, 2 x USB2.0, 1 x DC-in

 1 x DC-in, 1 x RJ45 LAN, 1 x COM port, 1 x VGA(D-Sub)-Out, 
 1 x HDMI-Out, 4 x USB3.0, 1 x Kensington Lock

 Intel® H110/ Intel® B150 Support Intel® Trusted Platform Module (TPM) (Optional) Intel® Integrated

 The 6th Generation Intel® Core™ i3 Processor/ Intel® Core™ i5 Processor/ Intel® Core™ i7 Processor/
Intel® Pentium® Processor Intel® Celeron® N3150 Processor

802.11 b/g/n (Optional), Bluetooth V4.0,
or 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth V4.0

802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, 802.11 b/g/n/ac,
Bluetooth V4.0 None WLAN

802.11b/g/n + BT4.0, 802.11a/c + BT4.0, 
NFC (Optional)

 1.0M Pixel

1 x 6 -in-1 Card Reader, 2 x USB 3.1, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 1 x Smart Card Reader (Optional) 2 x USB3.0, 1 x Microphone, 1 x Headphone, 
1 x Kensington lock, 1 x 6-in-1 Card Reader 

Software

Certificates

Keyboard+Mouse (Optional, Wired/Wireless), AC Adaptor, Power Cord, Warranty Card

 120 W Power adaptor 45W Power adapter

519.6 x 174.06 x 379.5 mm 477.00 x 174.06 x 371.15 mm 377.5 x 247 x 28.5 mm

 8.37 kg 7.38kg 2kg

BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/EPEAT Gold/CECP

Rear IO Port

 Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 7 Pro (Win 10 Downgrade) / Free DOS

ASUS khuyên dùng Windows.
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ASUSPRO Tablet M Series

 

Model M1000C M1000CL M700C M700KL

Operation System

Display

CPU

Memory

Storage

Graphics

Networking

Wireless Data Network

Camera

Audio

Interface

Sensor

Battery

Color

Dimensions

Weight

10.1” LED Backlight WXGA (1280x800) Screen 7” LED Backlight WXGA (1280x800) Screen

Intel® Atom™ x3-C3200 Processor
Quad-Core, 64bit

Intel® Atom™ Z3560 Processor
Quad-Core, 64bit

Intel® Atom™ x3-C3200 Processor
Quad-Core, 64bit

Qualcomm® MSM8909 Processor Quad-Core,
up to 1.26 GHz, 64bit

Mali-450 MP4 Mali-450 MP4IMG PowerVR Series 6 - G6430 Adreno 304 @ 456MHz

n/a n/a

2G: EDGE/GSM:
850(5)/900(8)/1800(3)/1900(2) 

3G: WCDMA:
850MHz(5)/900MHz(8)/1900MHz(2) /2100MHz(1)

4G: LTE:
700(28)/800(20)/850(18)/850(19)/850(26)/900(8)/
1800(3)/1800(9)/2100(1)/2500(41)/2600(7)

HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps
LTE UL:50 Mbps/DL:150 Mbps

WLAN802.11 b/g/n; Bluetooth V4.0; Support Miracast WLAN802.11 b/g/n; Bluetooth V4.0

2 MP Front (720p Video recording)
5 MP Rear (720p Video recording)

2 MP Front (720p Video recording)
5 MP Rear (720p Video recording)

0.3 MP Front (VGA Video recording)
5 MP Rear (720p Video recording)

 1 × Micro USB

 1 × 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in)

1 × Micro SD Card Reader, up to 64GB (SDXC)

n/a

n/a

1 x Micro SIM*3

1 x Accessory Connector

1 x Micro SD Card Reader, up to 128GB SDXC

n/a

n/a

 1 x Micro SIM tray*3

n/a

GPS, GLONASS & AGPSGPS & GLONASS

16GB

2GB

2 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound, Sonic Master technology, Supports aptX® 1 x Front Speaker with DTS HD Premium Sound, Supports aptX®

G-Sensor / E-compass / Light Sensor/ Hall Sensor G-Sensor / E-compass / Light Sensor/
Proximity Sensor/Hall Sensor

8 hours battery life; 18Wh irremovable Battery*2 9 hours battery life; 18Wh irremovable Battery*2 8 hours battery life; 13Wh irremovable Battery*2

Black, White, Aurora Metallic

251.6 x 172 x 7.9 mm (LxWxH)*4 189 x 110.9 x 8.7 mm (LxWxH)*4

510 g 272 g

Navigation

Android 5.0 (Lollipop)

ASUS khuyên dùng Windows.
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