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Siêu Sức Mạnh, Siêu Sắc Nét
THIẾT KẾ TINH XẢO

Vỏ nhôm nguyên khối
hoạ tiết vân xước,

màu Icicle Gold sang trọng
và đế dựng liền mạch

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 4K/UHD

Tận hưởng màn hình đỉnh cao
với độ phân giải 3840x2160,

góc nhìn rộng 178°

SỨC MẠNH ĐÁNG NỂ

Siêu sức mạnh lên đến
Intel® Core™ i7 processor,

card đồ hoạ đẳng cấp
game thủ và PCle 3.0 x4 SSD

TP.HCM • Lầu 8, tòa nhà Qunimex, 28 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3
 • 65 Trương Định, P.6, Q.3
 • 175 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1
HÀ NỘI • Tầng 3, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292, Phố Tây Sơn, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa
 • Số 9 Trung Liệt, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa
 • Số 9, Ngõ 117 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa
 • 76 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân
HẢI PHÒNG • Số 7 lô 2A, Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền
VINH • Số 171 Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An
NHA TRANG • Số 58 Quang Trung
ĐÀ NẴNG • 111 Hoàng Hoa Thám, Q.Thanh Khê
 • 73 Hàm Nghi, Q.Thanh Khê
CẦN THƠ • 34 Lý Tự Trọng. Q. Ninh Kiều
 • 131D Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều
THÁI NGUYÊN • 666 - 668, Tổ 11 Lương Ngọc Quyến, P. Đồng Quang

Trung tâm bảo hành ASUS tại Việt Nam
1900-5555-81

Giờ làm việc
Thứ 2 - Thứ 7, 08:00 - 17:30
 RCVN_PUR@asus.vn
 www.asus.com/vn
 www.facebook.com/asus.vn
 http://store.asus.com/vn

Giá: 41,990,000 VNĐ
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ASUS DesktopGiải thưởng

Máy tính để bàn gaming mạnh mẽ với chip xử lý Intel® Core™ processor thế hệ thứ 6. ASUS ROG G20 & ASUS G11 là cỗ máy chơi game 
siêu hạng & giải trí đích thực, sẵn sàng cho những cuộc đấu game quyết liệt nhất.

Sức mạnh quyến rũ. Cỗ máy dành cho game thủ
PC Cho Game thủPC

11
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No.
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
WINDOWS ĐƯỢC 
ƯA CHUỘNG NHẤT

Cỗ máy dành cho game thủ

Hệ thống tản nhiệt thông minh giúp máy mát mẻ dù hoạt động liên tục. Công nghệ điều tiết đường truyền game GameFirst II giúp 
giảm thiểu giật, lag. Công nghệ Aegis II độc quyền giám sát hiệu năng chơi game thông qua giao diện thân thiện.

Tản nhiệt thông minh, chơi game cực đã

ROG G20CB

34,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i7 6700 Processor tối tân nhất
• Windows 10 Home
• NVIDIA® Geforce® GTX 960 2G D5
• RAM 8GB DDR4 2133MHz
• HDD 1TB 7200R + 128GB SSD
• 802.11 ac, Bluetooth V4.0
• Ổ đĩa quang Blu-Ray DVD Combo
• Công nghệ ASUS SonicMaster độ nét cao
 7.1 kênh audio
• Giải thưởng Đột phá CES 2015
 & Good Design Award 2014

• Thiết kế siêu nhỏ gọn dung tích 12.5l
• Thân máy tuỳ biến 8 triệu hiệu ứng màu
• Công nghệ NVIDIA® 3D Vision Surround
• Công nghệ điều tiết đường truyền game GameFirst II
• Ứng dụng: Anti-Virus Trial, Aegis II,
 ASUS Webstorage, ASUS Command, Ai Charger II
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

ASUS G11CB

23,490,000 VNĐ

• Intel® Core™ i7 6700 Processor tối tân nhất
• Windows 10 Home
• NVIDIA® Geforce® GTX 950 2G D5
• RAM 8GB DDR4 
• HDD 1TB 7200R 
• 802.11 ac, Bluetooth V4.0
• Ổ đĩa quang Blu-Ray DVD Combo
• Công nghệ ASUS SonicMaster độ nét cao
 7.1 kênh audio
• Ứng dụng: Anti-Virus Trial, ASUS Webstorage,
 Aegis II, ASUS Command, Ai Charger II

• Ứng dụng: Anti-Virus Trial, Aegis II,
 ASUS Webstorage, ASUS Command, Ai Charger II
• Hỗ trợ trình chiếu 3D, 4K
 và trên nhiều màn hình ngoài
• Aegis II theo dõi tình trạng sử dụng bộ nhớ và CPU,
upload/ download từ Internet
* Tặng kèm chuột & bàn phím

Ice Cool
Technology

SonicMaster 
Premium

High Definition
Multimedia 
Interface

Khởi động
tức thì
trong 2 giây

USB 3.1
Type A

Wifi
801.11ac

ASUS cam kết theo đuổi không ngừng sự đột phá 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.

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.

Năm 2016, dòng máy tính để bàn ASUS-
PRO nhận được giải thưởng Taiwan Excel-
lence, 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.

ASUS chiến thắng 4,368 giải thưởng trong
năm 2015

Giải thưởng Taiwan Excellence

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.

Giải thưởng Computex d&i

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 Red Dot

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 Good Design

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 Thiết kế iF

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 Green ICT -
Sự lựa chọn hàng đầu của Computex

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
Đột phá công nghệ CES
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ASUS Desktop

Chiếc máy tính hoàn hảo cho gia đình
Cho Sinh viên | Nhân viên15.6” 14”

Kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, công nghệ độc quyền ASUS SonicMaster có khả năng đem đến những giờ phút tận hưởng âm 
thanh trung thực, sống động, giúp cả nhà bạn thư giãn sau 1 ngày dài làm việc & học tập.

Trải nghiệm thưởng âm sống động

ASUS M32CD có thể phát các video Full HD với khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả nhất nhờ bộ vi xử lý Intel® Core™ processor thế hệ 
thứ 6. Máy trang bị 2 cổng USB 3.0 siêu tốc ở mặt trước cho phép bạn truyền tải các tập tin đa phương tiện nhanh chóng và dễ dàng.

Hiệu suất ấn tượng, hoàn hảo tác vụ
Vi xử lý lên đến Intel® Core™ i5 processor thế hệ thứ 4 và khả năng phát video 4K mượt mà mang đến sức mạnh đáng kinh ngạc. 
Cùng với công nghệ ASUS SonicMaster, MaxxAudio từ Waves & AudioWizard tối ưu trải nghiệm giải trí ấn tượng.

Chiếc máy tính hàng ngày dành cho bạn
Cho Sinh viên | Nhân viênPC

11
*Nguồn: Tạp chí PCMag 2014*
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Sức mạnh tối ưu cho làm việc & giải trí

K31 series có độ tin cậy hàng đầu về chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế khi đã vượt qua những quy trình kiểm định nghiêm ngặt vượt 
tiêu chuẩn của ngành. Sản phẩm cũng được cấu tạo từ bo mạch chủ ASUS – bo mạch chủ số 1 thế giới.

Chất lượng vượt qua kiểm định nghiêm ngặt

ASUS M32CD- VN028D

• Intel® Core™ i7 6700  Processor 
• NVIDIA® Geforce® GT 720 
• Windows 10 Home
• RAM 4GB DDR4 2133MHz kênh đôi
• HDD 1TB 7200R
• 802.11 ac, Bluetooth V4.0, LAN 10/100/1000 Mbps
• Khay SuperMulti DVD RW
• Công nghệ ASUS SonicMaster độ nét cao 8 kênh audio
• Đầu đọc thẻ nhớ 5-trong-1: MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

16,790,000 VNĐ

ASUS M32CD- VN016D

• Intel® Core™ i5 6400  Processor
• NVIDIA® GeForce® GT 720 
• Windows 10 Home
• RAM 4GB DDR4 2133MHz kênh đôi
• HDD 1TB 7200R
• 802.11 ac, Bluetooth V4.0, LAN 10/100/1000 Mbps
• Khay SuperMulti DVD RW
• Công nghệ ASUS SonicMaster độ nét cao 8 kênh audio
• Đầu đọc thẻ nhớ 5-trong-1: MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

12,990,000 VNĐ

ASUS K31CD- VN006D

10,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i5 6400 Processor 
• Intel® HD Graphics 4600 
• Windows 10 Home
• RAM 4GB DDR4 1600MHz kênh đôi
• HDD 1TB 7200R
• 802.11 ac, Bluetooth V4.0, LAN 10/100/1000 Mbps
• Khay SuperMulti DVD RW, khay DVD ROM, đầu đĩa Blu-ray kết hợp
• Công nghệ ASUS SonicMaster độ nét cao 7.1 kênh audio
• Đầu đọc thẻ nhớ 6-trong-1: xD/ MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

ASUS K31CD- VN015D

8,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i3 6100 Processor 
• Intel® HD Graphics 4600 
• Windows 10 Home
• RAM 4GB DDR4 1600MHz kênh đôi
• HDD 1TB 7200R
• 802.11 ac, Bluetooth V4.0, LAN 10/100/1000 Mbps
• Khay SuperMulti DVD RW, khay DVD ROM, đầu đĩa Blu-ray kết hợp
• Công nghệ ASUS SonicMaster độ nét cao 7.1 kênh audio
• Đầu đọc thẻ nhớ 6-trong-1: xD/ MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

Ice Cool
Technology

SonicMaster 
PremiumUSB 3.0

High Definition
Multimedia 
Interface

Ice Cool
Technology

SonicMaster 
Premium

USB 3.1
Type A

High Definition
Multimedia 
Interface

Wifi
801.11ac
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ASUS Zen AiO Pro

06 07

Zen AiO Pro sở hữu thiết kế tinh xảo dựa trên tinh thần Zen, với chất liệu nhôm & những đường nét 
tinh tế được khắc tạo bởi công nghệ tiên tiến đem đến vẻ đẹp vượt thời gian mà vẫn hữu ích 
cho người dùng. Độ mỏng bất ngờ của lớp vỏ và đế dựng, màu Vàng Kim thời thượng và 
những vân tròn đồng tâm Zen đem đến vẻ đẹp độc đáo cho thiết bị.

Siêu phẩm giữa thiết kế và sức mạnh công nghệ
Cho Nhân viên | Chuyên viên | Doanh nhân23.8”

11
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No.
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
WINDOWS ĐƯỢC 
ƯA CHUỘNG NHẤT

Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ

Để đạt đến sức mạnh và độ mỏng lý tưởng, Zen AiO Pro sở hữu 
thiết kế nguyên khối làm từ chất liệu nhôm cao cấp, thậm chí 
cả đế dựng cũng được chế tác liền mạch tạo nên sự chắc chắn 
và vững chãi. Bên cạnh đó, Zen AiO Pro còn mang những hoạ tiết 
vân xước kim loại ở mặt lưng được hoàn thành thông qua 17 bước.

Tác phẩm nghệ thuật đương đại

Tương xứng với vẻ đẹp ấn tượng, Zen AiO Pro cũng sở hữu sức mạnh tuyệt vời. Bên trong thiết kế nguyên khối, bạn sẽ tìm thấy 
bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 tối tân nhất, RAM DDR4 mới nhất, SSD hỗ trợ lên đến PCIe® Gen3 x4, card đồ hoạ đẳng cấp game thủ, 
kết nối nhanh nhất và hơn thế nữa, đem đến trải nghiệm tổng hoà mượt mà, thú vị.

Sức mạnh hàng đầu với card đồ hoạ đẳng cấp game thủ

USB 3.1
Type-C

SonicMaster 
Premium

WiFi
802.11ac

Intel® Realsense™ 
3D Camera

Touch
Screen

178 degree 
wide viewing angel Diamond Cut

Màn hình lên đến 4K/ Ultra HD giúp hiển thị hình ảnh sắc nét, 
sống động với tấm nền IPS cho góc nhìn trung thực rộng đến 
178°. Cảm ứng đa chạm giúp bạn thoả sức thao tác. Cho dù 
bạn nhìn Zen AiO Pro ở góc độ nào, màn hình của thiết bị 
luôn khiến bạn phải say đắm.

Đắm chìm với màn hình sắc nét
và cảm ứng đa chạm

Zen AiO Pro tích hợp camera 3D công nghệ Intel® RealSense™ 
đem đến một phương thức mới để tương tác với chiếc PC 
của bạn. Độ nhận diện gương mặt 3D chính xác cao và tính năng 
Windows Hello mới cho phép bạn sử dụng nhận diện gương mặt 
để khởi động chiếc PC! Dãy microphone kép nhận diện giọng nói 
một cách chuẩn xác hỗ trợ tính năng trợ lý ảo Cortana của 
Windows 10. Bước vào kỉ nguyên điện toán mới cùng Zen AiO Pro!

Kỉ nguyên tương tác mới với
camera Intel® RealSense™ Camera

ASUS Zen AiO Pro Z240ICGT-GJ192X

41,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i7 6700T Processor
• Windows 10 Home
• 23.8“ IPS, Ultra HD 3840x2160, cảm ứng đa điểm
• NVIDIA® Geforce® GTX 960M đẳng cấp game thủ, VRAM 4GB
• DDR4 8G 2133Mhz
• 2TB SATA 5400rpm HDD
• USB 3.1 Gen 2 Type-C, nhanh hơn 2 lần so với USB 3.0
• Intel® RealSense 3D Camera
• Thiết kế mạ kim loại màu Icicle Gold

ASUS Zen AiO Pro Z240ICGT-GJ193X

37,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i5 6400T Processor
• Windows 10 Home
• 23.8“, IPS, Ultra HD 3840x2160, cảm ứng đa điểm
• NVIDIA® Geforce® GTX 960M đẳng cấp game thủ, VRAM 4GB
• DDR4 8G 2133Mhz
• 1TB SATA 5400rpm HDD
• USB 3.1 Gen 2 Type-C, nhanh hơn 2 lần so với USB 3.0
• Intel® RealSense 3D Camera
• Thiết kế mạ kim loại màu Icicle Gold

Màn hình 4K
3840 x 2160
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ASUS Vivo AiO
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Chiếc All-in-One PC Vivo AiO Series cung cấp mọi thứ mà bạn cần – màn hình, vi xử lý, đồ hoạ, lưu trữ, bộ nhớ và hơn thế nữa. 
Thiết kế tinh tế đáp ứng nhu cầu điện toán tương tác, trực quan và dễ dàng, chiếc Vivo AiO mỏng & phong cách vận hành bộ vi xử lý 
mới nhất và card đồ hoạ rời tối tân đem đến những trải nghiệm mạnh mẽ, mượt mà. Không những thế, thiết bị còn sở hữu kiểu dáng 
phong cách với màn hình đa chạm 10 điểm siêu mỏng và đế dựng kim loại thanh lịch. Đặc tính giàu chức năng còn đi kèm khả năng 
sạc wireless và kết nối NFC hỗ trợ tối ưu trải nghiệm của người dùng.

Chạm từng khoảnh khắc tuyệt vời
Cho Nhân viên | Chuyên viên | Doanh nhân23” 21.5” 19.5”
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No.
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
WINDOWS ĐƯỢC 
ƯA CHUỘNG NHẤT

Đơn giản, thông minh & mạnh mẽ

Tích hợp công nghệ hàng đầu, chiếc Vivo AiO sở hữu màn hình 
LED-backlit lớn, tươi sáng với thiết kế siêu mỏng. Kích thước 23 inh 
với độ chi tiết ở mọi góc cạnh & tấm nền IPS cho phép bạn tận 
hưởng hình ảnh sống động ở mọi góc độ và dễ dàng chia sẻ 
niềm vui cùng những người khác.

Màn hình Full HD sắc nét từ mọi góc độ

Giác quan & Không gian: đây là tư duy thiết kế của ASUS đối 
với desktop PC. Một thiết bị gọn nhẹ, đa năng giúp không gian 
sử dụng được gọn gàng, ngăn nắp cho phép bạn tập trung vào 
công việc quan trọng, hoặc là một nơi thoải mái để tận hưởng 
& thư giãn. Đế treo độc đáo còn cho phép bạn sắp đặt thiết bị 
ở một nơi tiết kiệm không gian đầy tinh tế.

Thiết kế dành cho cuộc sống:
Đề cao Giác quan & Không gian

ASUS Vivo AiO là đại diện cho bước nhảy vọt về công nghệ 
màn hình chạm 10 điểm. Zoom, xoay hình ảnh, kéo lên xuống 
trang web một cách dễ dàng. Chiếc All-in-One PC V230IC sở 
hữu màn hình cảm ứng nhạy đến mức bạn có thể dùng chiếc 
bút chì để vẽ hoặc viết.

Màn hình đa chạm 10 điểm chuẩn xác

SonicMaster 
Premium

WiFi
802.11ac

USB 3.1
Type-A

Touch
Screen

BlueTooth 
4.0

NFC &
Wireless Charger

Full HD
Display

ASUS Vivo AiO V230ICGT-BF035M

21,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i5 6400T Processor
• FreeDOS
• 23“, IPS, full HD 1920×1080
• NVIDIA® Geforce® GT 930M 
• 4GB DDR3L  1600Mhz
• 1TB 7200 rpm HDD SATA
• SonicMaster Premium – trải nghiệm âm thanh đích thực
• USB 3.1 Type-A, nhanh gấp 2 lần so với USB 3.0
• NFC và sạc không dây
• Đế dựng với thiết kế phong cách
• Bluetooth™ 4.0 (1T1R)
• 802.11b/g/n/ac
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

ASUS Vivo AiO V230ICUK-BC064M

14,790,000 VNĐ

• Intel® Core™ i3 6100T Processor
• FreeDOS
• 23“, IPS, full HD 1920×1080
• Intel® HD Graphics 
• 4GB DDR3L 1600Mhz
• 500GB 7200 rpm HDD SATA
• SonicMaster Premium – trải nghiệm âm thanh đích thực
• USB 3.1 Type-A, nhanh gấp 2 lần so với USB 3.0
• NFC và sạc không dây
• Đế dựng với thiết kế phong cách
• Bluetooth™ 4.0 (1T1R)
• 802.11b/g/n/ac
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

ASUS Vivo AiO V220ICGT-BG015M

17,990,000 VNĐ

• Intel® Core™ i5 6200U Processor
• FreeDOS
• 21.5’’, IPS, Full HD 1920×1080 LED-backlit
• NVIDIA® Geforce® GT 930M 
• 4GB DDR3L  1600Mhz
• 1TB 7200 rpm HDD SATA
• SonicMaster Premium – trải nghiệm âm thanh đích thực
• Đế dựng với thiết kế phong cách
• Bluetooth™ 4.0 (1T1R)
• 802.11b/g/n/ac
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

ASUS Vivo AiO V220ICUK-BC028M

12,190,000 VNĐ

• Intel® Core™ i3 6100U Processor
• FreeDOS
• 21.5’’, IPS, Full HD 1920×1080 LED-backlit
• Intel® HD Graphics
• 4GB DDR3L  1600Mhz
• 500GB 7200 rpm HDD SATA
• SonicMaster Premium – trải nghiệm âm thanh đích thực
• Đế dựng với thiết kế phong cách
• Bluetooth™ 4.0 (1T1R)
• 802.11b/g/n/ac
* Tặng kèm chuột & bàn phím không dây

ASUS Desktop Brochure / Tháng 5 - 2016

Powered by Intel® Core™ i5 processor
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Intel Inside®. Extraordinary Performance Outside.
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Thương hiệu được ưa chuộng nhất Bo mạch chủ tốt nhất

THỬ NGHIỆM TÁC ĐỘNG

1 2ASUS liên tiếp giành vị trí đứng đầu trong các thiết bị chạy 
Windows trong nhiều năm liền cả ở mảng Laptop và Desktop do 
người dùng bình chọn của tạp chí PCMag. Đặc biệt với mảng 
Desktop đây là năm thứ 5 liên tiếp ASUS giành được danh hiệu này. 
Với danh hiệu sản phẩm được hài lòng nhất, các sản phẩm của 
ASUS đã chứng tỏ được chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp với 
khách hàng. “Nếu bạn muốn một thiết bị chạy Windows, ASUS là 
lựa chọn hàng đầu” – PCMag.com

Trong năm 2015 số lượng giải thưởng 
ASUS đạt được lên đến 4368 giải, các giải 
thưởng trải dài từ thiết kế cho đến hiệu năng. 
Điều này khẳng định sức sáng tạo mãnh liệt 
của ASUS và với tâm niệm “Quality Forward – 
Không ngừng hoàn thiện”, mỗi sản phẩm đều 
là đứa con tinh thần được đầu tư và chuẩn bị 
kĩ về mọi mặt.

Các thiết bị của ASUS trang bị sẵn những phần mềm đặc 
chế như ASWM Enterprise giúp quản lý server từ xa qua Web, bên 
cạnh đó là những phần mềm hỗ trợ bảo mật như ASUS Business 
Manager cung cấp khả năng bảo mật và nâng cao hiệu suất máy 
hay TPM(Trusted Platform Module) cung cấp một chip bảo mật dữ 
liệu riêng ngăn ngừa và loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa ngay cả 
khi ổ cứng của bạn bị tháo rời và gắn qua một thiết bị khác.

ASUS Desktop sở hữu những linh kiện 
tốt nhất trong đó có bo mạch chủ ASUS – 
bo mạch chủ bán chạy và giành nhiều giải 
thưởng nhất thế giới. Đã có tổng cộng hơn 
500 triệu chiếc bán ra từ năm 1989, số lượng 
đủ để bao quanh trái đất 6 lần. Bên cạnh đó,  2015 là năm thứ 8 
liên tiếp bo mạch chủ ASUS đạt được giải thưởng “Sản phẩm 
công nghệ thông tin ưa chuộng nhất” của tạp chí PCWorld.

Tất cả các sản phẩm Desktop và AIO 
của ASUS đều được bảo hành lên đến 2 năm. 
Điều này khẳng định chất lượng và dịch vụ 
vượt trội của ASUS. “Số một về chất lượng và 
dịch vụ” – Wall Street Journal Asia

Độ tin cậy cao3 Tất cả các sản phẩm sản xuất ra đều đã vượt qua các bài 
kiểm tra nghiêm ngặt đối với tiếng ồn, độ rung, thả rơi, sốc nhiệt và 
nhiều hơn nữa, đảm bảo máy tính ASUS vượt qua các tiêu chuẩn 
thương mại.

Kiểm tra độ rung
Đảm bảo kết cấu và các linh kiện bên trong máy 
có thể chịu được va đập khi vận chuyển

Kiểm tra thả rơi
Mô phỏng những thử nghiệm thả rơi từ độ cao 
nhất định có thể xảy ra khi vận chuyển

Kiểm tra tiếng ồn
Đảm bảo độ ồn tối đa của sản phẩm chỉ là 30dB.

Kiểm tra điện thế và tần số
Điện thế và tần số được đảm bảo tuân theo các 
tiêu chuẩn của từng vùng sử dụng

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm
Sản phẩm được kiểm tra trong điều kiện nhiệt độ 
từ -40°C tới 60°C

Bảo hành 2 năm

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.

Kiểm tra độ rung và cơ học
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 thả rơi

THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN

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.

Thử nghiệm cổng kết nối

Đảm bảo máy và phụ kiện có thể 
chống chịu được những điều kiện 
khắc nghiệt nhất có thể

Thử nghiệm Nhiệt độ
và Độ ẩm

THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

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 điện áp dây và tần số 

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.

Kiểm tra việc tiêu thụ điện năng

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.

Kiểm tra tiếng ồn

4

Giành nhiều giải thưởng5

Phần mềm quản lý thông minh6

*Sản phẩm Desktop của ASUS đã 5 năm liên tiếp giành giải thưởng của tạp chí PCMag từ 2011-2015.

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.

Chất lượng bạn có thể tin cậy
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Dòng máy tính ASUSPRO Essential với mức giá hợp lý và độ tin cậy cao được tuỳ chỉnh đặc biệt phù hợp ngân sách & nhu cầu 
của các doanh nghiệp vừa & nhỏ và SOHO. Vận hành bộ vi xử lý Intel® Core™, dòng Mini Tower (MT) và Smallform Factor (SF) 
cung cấp khả năng tính toán thông minh cho hiệu quả công việc tốt hơn, đồng thời có các ứng dụng nổi bật như ASUS Business 
Manager giúp tăng cường quản trị và an ninh cho hệ thống. Với độ bền cao, máy tính để bàn ASUSPRO là lựa chọn lý tưởng cho 
giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Hiệu năng ổn định và bảo mật cho doanh nghiệp
Cho Doanh nghiệpPC

11
*Nguồn: Tạp chí PCMag 2014*

No.
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
WINDOWS ĐƯỢC 
ƯA CHUỘNG NHẤT

Tin cậy, bền vững & bảo mật

ASUSPRO desktop đã trải qua các bài kiểm định chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo 
tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, thậm chí vượt cả tiêu chuẩn của ngành, giúp doanh 
nghiệp có thể tin tưởng rằng chiếc ASUSPRO desktop có thể hoạt động trơn tru trong 
bất kì điều kiện nào.

Chất lượng tin cậy

Cùng với nhiều công cụ khác được tích hợp sẵn, ASUS Business Manager là một 
chương trình tiện ích bảo dưỡng và tối ưu hoá 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.

Quản lý cấp doanh nghiệp với ASUS Business Manager

Máy tính để bàn ASUSPRO với các giải pháp phần mềm và 
phần cứng đảm bảo rằng dữ liệu của doanh nghiệp được bảo vệ 
an toàn và hiệu quả như cảnh báo xâm nhập, ổ khoá Kensington 
và Padlock Slot, Trusted Platform Module (TPM) và UEFI BIOS.

Bảo mật tuyệt đối

Hiệu suất đa tác vụ được đảm bảo nhờ trang bị bộ vi xử lý Intel® 
Core™ tiên tiến. Không gian làm việc cũng được tăng cường 
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.

Tăng cường hiệu suất

ASUSPRO D520MT

• Intel® Core™ i5 6500 processor
• Intel®  H110 chipset
• RAM 4G DDR4
• Intel® HD Graphics
• 1TB/ 500GB 7200RPM SATA HDD
• ASUS Business Manager: quản lý cấp cao & bảo mật dữ liệu
• Bảo mật dữ liệu với khoá Kensington và mật khẩu ổ cứng
• Tray-in DVD ROM 16X
• USB Media Keyboard & Mouse
• Toolless Design
• Đầu đọc thẻ nhớ 6-trong-1: xD/ MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS

ASUSPRO D520MT

• Intel® Core™ i3 6100 processor
• Intel®  H110 chipset
• RAM 4G DDR4
• Intel® HD Graphics
• 1TB/ 500GB 7200RPM SATA HDD
• ASUS Business Manager: quản lý cấp cao & bảo mật dữ liệu
• Bảo mật dữ liệu với khoá Kensington và mật khẩu ổ cứng
• Tray-in DVD ROM 16X
• USB Media Keyboard & Mouse
• Toolless Design
• Đầu đọc thẻ nhớ 6-trong-1: xD/ MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS

ASUSPRO D310MT

• Intel® Core™ i7 4790 processor
• Intel®  H81 chipset
• RAM 4G DDR3
• Intel® HD Graphics
• 500G 7200RPM SATA HDD
• ASUS Business Manager: quản lý cấp cao & bảo mật dữ liệu
• Bảo mật dữ liệu với khoá Kensington và mật khẩu ổ cứng
• Tray-in DVD ROM 16X
• USB Media Keyboard & Mouse
• Đầu đọc thẻ nhớ 6-trong-1: xD/ MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS

ASUSPRO D320MT

• Intel® Pentium® G4400 processor
• Intel®  H110 chipset
• RAM 2G DDR4 
• Intel® HD Graphics
• 500G 7200RPM SATA HDD
• ASUS Business Manager: quản lý cấp cao & bảo mật dữ liệu
• Bảo mật dữ liệu với khoá Kensington và mật khẩu ổ cứng
• Tray-in DVD ROM 16X
• USB Media Keyboard & Mouse
• Đầu đọc thẻ nhớ 6-trong-1: xD/ MMC/ SDHC/ MS Pro/ SD/ MS

Ice Cool
Technology

SonicMaster 
Premium

Kensington
lock slot
and padlock slot

High Definition
Multimedia 
Interface

ASUS Business
Management Energy Star EPEAT

100GB miễn phí
ASUS Webstorage
năm đầu tiên

ASUSPRO D320MT - D520MT

Powered by Intel® Core™ i7 processor
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Dịch vụ Giao & Nhận
NGAY TẠI NHÀ CỦA ASUS!

03 5569 2112

Hiện tại, ASUS cung cấp một giải pháp độc đáo cho bạn! Bên cạnh gói bảo hành 1 năm quốc tế, ASUS còn cung cấp dịch vụ 
giao nhận tận nhà cho người dùng và đại lý bán hàng.
Dịch vụ giao nhận cho phép người dùng yêu cầu dịch vụ đến tận nhà hoặc bạn có thể gửi chiếc máy tính bảng của mình tới 
đại lý bán hàng gần nhất. Trong khi đó, với đại lý, chỉ cần một cuộc gọi hay email sẽ có ngay một nhân viên đến tận cửa hàng để 
tiết kiệm thời gian và nhân lực cho bạn. Về thời gian giao nhận, chúng tôi có thể cung cấp sớm nhất là trong 1 ngày và trễ nhất 
là 4 ngày để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bạn vẫn đang phải tìm kiếm trung tâm
dịch vụ bảo hành gần nhất?
Hay bạn quá bận rộn để gửi máy tính bảng của mình
đến trung tâm dịch vụ bảo hành?

Bảo Hành

5 bước đơn giản để sử dụng
dịch vụ Giao & Nhận từ ASUS

(1) Dịch vụ giao nhận chỉ áp dụng cho các Notebook, Tablet và Smartphone của ASUS.
(2) Dịch vụ giao nhận cho các sản phẩm bị lỗi còn thời hạn bảo hành sẽ được miễn phí hoàn toàn.
(3) Các sản phẩm đã quá hạn bảo hành, bị lỗi do người dùng sẽ không được sử dụng dịch vụ giao nhận này, người sử dụng hoặc đại lý phải tự tay 
      mang đến trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.
(4) Dịch vụ giao nhận từ ASUS được áp dụng giành cho tất cả các vùng miền trong Việt Nam.

Điều khoản sử dụng dịch vụ:

Gọi / Email để
yêu cầu dịch vụ

Tel: 1900 5555 81
RCVN_PUR@asus.com
(Thứ 2 - Thứ 6, 08:00 - 17:00)

Bước 1

Trả lời email cho
dịch vụ và xác nhận

thông tin chi tiết

Bước 2

In giấy xác nhận
từ email

Bước 3

Đính kèm giấy
xác nhận lên thùng

chứa Notebook,
Tablet và Smartphone

Bước 4

Đợi nhân viên
chuyển phát

đến nhận máy

Bước 5

Họ tên đầy đủ
của khách hàng

Bước 1

Địa chỉ liên lạc
cá nhân, số điện thoại

và địa chỉ email

Bước 2

Địa chỉ nhận máy

Bước 3

Số series của máy

Bước 4

Triệu chứng của máy

Bước 5

Làm sao để sử dụng dịch vụ giao nhận?

Thông tin cần thiết khi yêu cầu dịch vụ giao nhận
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