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Smart PC C8
Dual Boot Smart PC - Com Windows 10 e Android 4.4
O C8 é um inovador dispositivo Smart PC extremamente versátil que traz o melhor
de dois sistemas operacionais (Android e Windows) em um mesmo dispositivo
(dual Boot), proporcionando ainda maior aproveitamento de infraestrutura e com
baixo consumo de energia elétrica.
Com processador Intel Quad-core de 1.33 GHz com turbo para 2.16 GHz, chip
gráfico Intel HD Graphics, 2 GB de memória DDR3, espaço para armazenamento
de 32 GB, expansível até 64 GB via cartão micro-SD e Bluetooth 4.0, garante ao
dispositivo maior velocidade e potência, proporcionando melhor desempenho e
performance.
O C8 possui todas as funcionalidades com suporte a todos os periféricos de um
PC como teclado, mouse USB, webcam, microfones, assim como outros periféricos
compatíveis com Windows ou Android, com 4 portas USB 2.0 (2 na lateral e 2 na
parte traseira do aparelho), podendo ser utilizado em forma “stand alone” com
sua tela capacitiva de 7 polegadas e resolução de 1280x800 ou conectado a TV/
Monitor e a um teclado em forma de COMBO.
O C8 é ideal para aplicações e soluções que necessitam de menor espaço físico em
infraestrutura, redução de custos com energia elétrica e licenças de software, tais
como correspondente bancário, industrias - “chão de fabrica”, diversificadas redes
de lojas, postos de combustíveis, laboratórios de análise, farmácias, restaurantes,
cafés, centrais de atendimentos (CALL CENTER, SERVICE DESK, SAC), entre tantas
outras empresas prestadoras de serviços massificados e para empresas SMB (Small
Medium Business).
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Sistema Operacional
Processador
Gráfico
Display
Memória
Memória expansível
Wireless & Conexão
Formatos de videos
suportados
Formatos de áudios
suportados
Formatos de imagens
suportados

Portas I/O

Tamanho
Peso

Smart PC C8

CIS Eletrônica da Amazônia Ltda.
Avenida Açai 875 - Distrito Industrial
69075-020 - Manaus / AM - Brasil
Fone (SP): (11) 5564-2655
Suporte (SP): (11) 5563-7022
www.cis.com.br

ESPECIFICAÇÕES
Windows 10 e Android 4.4 (DUAL
BOOT)
CPU X86 Intel Z3736F Quad-core
Intel Gen7
7 polegadas 1280*800 pixels
IPS, G + G screen
RAM - 2GB DDR3
FLASH - 64GB
Cartão TF até 32GB
WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/
MP4/DAT(formato VCD)/VOB(formato
DVD)/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/
TP/3GP/MPG
FLAC/APE/WAV
JPG/BMP/PNG/GIF
Fone de ouvido 3.5mm
4x USB
1x HDMI
1x slot para cartão TF
1x Porta RJ45
178 x 118 x 50mm
424g

