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V říjnu 2010 uvedla firma IEI
Technology Corp. (IEI), jakožto
světový inovátor průmyslo-
vých počítačů, jednodeskový
počítač s vynikají-
cím výkonem vy -
užívající procesory
série Intel® Core™2
Quad. Jde o desky
typu KINO-G410
a IMBA-G412ISA.
Čipová sada Intel®

G41 je navržena
tak, aby zvládla 
náročné výpočetní
a grafické úkoly.
Procesorové desky
firmy IEI vybavené
touto čipovou sa-
dou podporují pa-
měti typu DDR3,
které mají datovou
propustnost přibliž -
ně dvojnásobnou
oproti DDR2. Vy -
lepšení v grafickém
výkonu a efektivní
propustnost dat zvy -
 šují nejen vizuální
schopnosti, ale po-
skytují také vynika-
jící grafický výkon aplikacím
v průmyslové automatizaci, 
jako jsou např. bezpečnostní
systémy.

KINO-G410 je deska formá-
tu mini-ITX, která podporuje
patici LGA775 pro procesory
typu Intel® Core™2 Extreme/
Quad/Duo a Celeron® s frek ven -
 cí Front Side Bus (FSB) až do
1333 MHz. Dvoukanálové pa-
měti typu DDR3 800/1066 MHz

zajišťují vysokou datovou pro-
pustnost. Deska podporuje hard -
 warovou bezpečnostní funkci
TPM V1.2, která se řeší do -

plněním o modul TPM. Roz -
hraní VGA a LVDS nabízejí
možnost duálního zobrazení.
Rozhraní LVDS je podporová-
no pomocí instalace převodníku
s označením VGA-LVDS-R10
a podporuje rozlišení až do
1920 × 1080.

IMBA-G412ISA je deska for -
mátu ATX, která podporuje pa-
tici LGA775 pro procesory se
45nm technologií Intel® Core™2 

Duo/Core™2 Quad s FSB až do
1333 MHz. Ve sta věný grafický
akcelerátor Intel® GMA X4500
dodává desce IMBA-G412ISA

vynikající grafický
výkon. IMB-G412 -
ISA podpo ruje
dvoukanálo  vé pa-
měti typu DDR3
800/1066 MHz až
do kapacity 8 GB.
Roz šiřující sloty 
umožňují kombi-
naci buď pěti PCI
a jedné ISA kar -
ty nebo čtyř PCI

a dvou ISA karet, což desku
předurčuje pro využití v mno-
ha rozličných průmyslových
aplikacích.

Jednodeskové počítače znač   -
ky IEI s čipovou sadou Intel®

G41 jsou vybaveny taktéž soft-
warem pro obnovu systému
zvaném One Key Recovery. Ten -
to software eliminuje potíže
s obnovou systému při neoče-
kávaném zhroucení. Funkce

One Key Recovery snadno vy-
tvoří na vy žádání zálohu sys -
tému a umož ní obnovit systém
z této zálohy pomocí jednoho

kliknutí myši.
Desky značky
IEI vybavené
čipovou sadou
Intel® G41
s pod  porou
pa mětí typu
DDR3 splňu jí
požadavky na
vysoký gra fic -
 ký výkon s mož -
 ností vzdálené
sprá  vy a snad -
nou zálohou
systému. 

Bližší informace naleznete
na internetových stránkách
http://www.ieiworld.com nebo
je možné kontaktovat obchod-
ní zastoupení v ČR na e-mailu
sales@elvac.eu.

O firmě IEI Technology Corp.
IEI Technology Corp je vedoucí
firma v oblasti průmyslových
počítačů. Produkty této firmy
jsou uplatňovány v oblastech
průmyslové automatizace, síťo -
vých aplikací, bezpečnostních
systémů, kiosků a ve sférách
národní obrany, policie, admi-
nistrativy, přepravy, komuni-
kací a medicíny. IEI propaguje
nejen své vlastní produkty, ale
nabízí také kompletní a profe-
sionální služby pro vertikální
trhy ODM.

Značka IEI představuje nejnovější jednodeskové počítače 
s vysokým výkonem s procesorem Intel® Core™2 Quad
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Obr. 2  KINO-G410

Obr. 1  IMBA-G412ISA


