
Komputery osobiste Pareto Computers™ to niewielkie, bardzo energooszczędne i ciche urządzenia, 
które cechuje wyważony kompomis pomiędzy wydajnością i ceną. Przeznaczone są one do zastosowań 
domowych i biznesowych.

Linia komputerów Pareto Computers™ obejmuje aktualnie dwa modele:
Pareto UbU Eco oraz Pareto UbU Value. Zostały one zbudowane w oparciu o tzw. kadłubki firmy 
Foxconn oraz podzespoły innych, renomowanych producentów.

W celu minimalizacji kosztów oprogramowania, komputery Pareto UbU Eco oraz
Pareto UbU Value korzystają tylko i wyłącznie z darmowego oprogramowania! Pracują one pod kontrolą 
systemu operacyjnego Linux Ubuntu Desktop, co przy ich specyfikacji sprzętowej zapewnia wydajną 
pracę. Dodatkowo zawierają niezwykle rozbudowany pakiet biurowy LibreOffice, który jest darmowym 
odpowiednikiem pakietu Microsoft Office.

Linia komputerów Pareto Computers™ to ― ze względu na cenę i parametry techniczne ― rozsądna 
alternatywa dla klasycznych komputerów PC. Energooszczędne komputery Pareto UbU Eco oraz
Pareto UbU Value świetnie nadają się do:

✔ redagowania dokumentów (teksty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, grafika, bazy danych);
✔ przeglądania Internetu, a więc i do pracy z aplikacjami dostępnymi w przeglądarkach;
✔ zastosowań edukacyjnych, na przykład jako wyposażenie sal szkoleniowych;
✔ zastosowań marketingowych, na przykład wyświetlanie prezentacji na targach,
w salonach itp.;
✔ tworzenia stanowisk dla klientów, na przykład w poczekalniach gabinetów lekarskich;
✔ zastosowań multimedialnych (w szczególności model Pareto UbU Value).

Komputery linii Pareto Computers™ zapewniają łączność ze światem za pomocą wbudowanych, 
szybkich interfejsów sieciowych (WiFi, połączenie kablowe). Dzięki znacznej liczbie portów USB, mogą 
być w bardzo wygodny sposób rozbudowywane.

Jeśli zwracasz uwagę na koszty IT w firmie lub jeśli poszukujesz taniego zestawu komputerowego do 
zastosowań domowych, to komputery linii Pareto Computers™ są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.
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Szybkość działania

Bogate oprogramowanie

Oszczędność Pareto UbU



Specyfikacja komputerów linii Pareto Computers™ (specyfikacja 2014.1)

Pareto UbU Eco Pareto UbU Value

Sprzęt

Procesor Intel Atom D2550/1.86GHz/Dual Core AMD E2-1800/1.7GHz/Dual Core

RAM 2 GB DDR3 2 GB DDR3

HDD 320 GB 320 GB

Grafika Intel GMA 3650 AMD Radeon HD 7340

WiFi IEEE 802.11/b/g/n IEEE 802.11/b/g/n

Porty We/Wy (przód)

1 x Czytnik kart SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC
2x USB 3.0 
1x Mikrofon (wsparcie dla S/PDIF-IN) 
1x Słuchawki

1x Czytnik kart SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC
2x USB 3.0 
1x Mikrofon (wsparcie dla S/PDIF-IN) 
1x Słuchawki 

Porty We/Wy (tył)

1x Gigabit LAN (RJ-45)
4x USB 2.0 
1x Audio 3,5 mm jack (wsparcie dla S/PDIF-OUT) 
1x VGA (D-Sub)
1x DC (zasilacz 65W, 19V, 3.42A w zestawie)

1x Gigabit LAN (RJ-45)
4x USB 2.0 
1x Audio 3,5 mm jack. (wsparcie dla S/PDIF-OUT) 
1x DVI
1x HDMI (maks. 1920x1080)
1x DC (zasilacz 65W, 19V, 3.42A w zestawie)

Wymiary 190(szer.) x 135(głęb.) x 24(wys.) mm 190(szer.) x 135(głęb.) x 24(wys.) mm

Zainstalowane oprogramowanie (oprogramowanie w najnowszych, stabilnych wersjach)

System operacyjny Linux Ubuntu Desktop 14.04 LTS (interfejs w jęz. polskim, wydanie z długoterminowym wsparciem)

Pakiet biurowy LibreOffice (wersja polska)

Przeglądarki WWW Mozilla Firefox, Google Chrome (wersje polskie)

Klient poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird (wersja polska)

Inne Wiele użytecznych narzędzi (w tym program antywirusowy ClamAV, Microsoft Skype) 

Akcesoria (monitory LCD, zestawy głośnikowe, zestawy słuchawkowe) ― dostępne na żądanie w formie oferty handlowej.
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Ile możesz zaoszczędzić na oprogramowaniu?
System Operacyjny + Pakiet Biurowy dla jednego komputera

System Operacyjny Microsoft Windows 8 32bit OEM PL Linux Ubuntu Desktop 14.04 LTS PL

Orientacyjna cena netto 275 zł 0 zł

Pakiet Biurowy Microsoft Office 2013 Professional PL Libre Office 4.2.2 PL

Orientacyjna cena netto 1500 zł 0 zł

System Operacyjny + Pakiet Biurowy 1775 zł 0 zł

Kupując jeden komputer Pareto UbU zaoszczędzisz do 1775 zł na kosztach licencji oprogramowania systemowego i biurowego!
Za cenę systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego firmy Microsoft możesz kupić dwa komputery Pareto UbU Eco!
Przy zakupie większej liczby komputerów Pareto UbU, redukcja kosztów oprogramowania jest znacząca.

Czy przejście ze środowiska Microsoft Windows do środowiska Linux Ubuntu Desktop jest kłopotliwe?

Graficzny interfejs użytkownika systemu Linux Ubuntu Dekstop jest tak intuiucyjny, że nie powinien sprawiać kłopotów osobom, które
pracowały wcześniej w środowisku Microsoft lub z jakimkolwiek innym systemem operacyjnym z "okienkowym" interfejsem użytkownika.
Interfejs pakietu biurowego LibreOffice jest także bardzo intuicyjny i ergonomiczny, zbliżony do interfejsu pakietu Microsoft Office.
Pakiet LibreOffice odczytuje wszystkie typy dokumentów pakietu Microsoft Office, a wygląd menu w obu pakietach jest podobny.

Opcjonalne usługi dla biznesu

Instalacja dodatkowego oprogramowania, konfiguracja, prace wdrożeniowe, konsultacje ― oferta handlowa dla usług dostępna na żądanie.
Oferujemy pełne wsparcie przy migracji ze środowiska Microsoft Windows do środowiska Linux Ubuntu.
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Cennik podstawowych produktów i usług†

Produkt
Cena

jednostkowa
netto (zł)

Komputer Pareto UbU Eco 955,00

Komputer Pareto UbU Value 1150,00

Klawiatura + mysz USB (zestaw Logitech Desktop MK120) ― opcjonalnie 90,00

Usługa logistyczna (wysyłka sprzętu) 20,00

W zależności od wielkości zamówienia, zaproponujemy atrakcyjne ceny jednostkowe
produktów. Cennik nie zawiera pozycji, dotyczących Opcjonalnych usług dla biznesu,
których wycena możliwa jest tylko na podstawie indywidualnych zapytań ofertowych
oraz po rozpoznaniu potrzeb Klienta.

Producentem komputerów linii Pareto Computers™ oraz dostawcą powiązanych
usług jest firma Treeffect Sp. J. Z powodu dużej dynamiki zmian na rynku komputerów
osobistych, zastrzegamy sobie możliwość okresowych zmian specyfikacji technicznych
komputerów linii Pareto Computers™. Jest to podyktowane naszą troską o oferowanie
Państwu produktów o możliwie najlepszym współczynniku możliwości/cena.
W celu uzyskania aktualnych specyfikacji technicznych lub innych informacji, dotyczących
komputerów Pareto Computers™ ― prosimy o kontakt.

† Ceny na dzień 1. maja 2014 roku. Ceny  jednostkowe produktów mogą ulec zmianie .
Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej. Aktualne ceny produktów  i usług ― dostępne
na żądanie w postaci oferty handlowej.
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Informacje handlowe, zamówienia

E-mail: biuro@treeffect.com
Telefon: 600804841, 600804837
Internet: www.treeffect.com

mailto:biuro@treeffect.com

