
 

    patrick@editbox.co.il   /  e do computersW  /  2200070-054  /  תל אביב יפו  /  כניסה 11מרזוק ועזר  /  פטריק בונייא     
             

        

 2021יוני 

 

 תלמידים יקרים. 

 

. יש מפרטים חזקים ויקרים יותר, אולם אנחנו  , בהתאם לתקציברמות של עוצמת עבודה 2ם , המציעימחשב לעריכה ואנימציה מפרטי 2לפניכם 

 מעדיפים להתחיל צנוע, עם מחשב שמתאים לדרישות התרגילים שתבצעו בתקופת הלימודים ולא לגרור אותכם להשקעה שאין בה צורך.

 תוכלו לשדרג את המחשב בהמשך.. משתנה ומחייב שדרוג אחת לתקופה, אין צורך שתשקיעו עכשיו ממון מיותרמכיון שהתחום 

 וסוגי הקבצים שצולמו.לאיחסון ההבדלים בין המחשבים קשורים בעוצמת הרינדור, היקף חומרי הגלם 

    ההתקשרות שלכם עם פטריק נעשית על אחראיותכם בלבד. אנחנו כאן כדי להמליץ. -למען ההבהרה

 ג'אמפ קאט מ ך צלחהדר

 
 

1מודל    

Budget Generation 10 

AVID and ADOBE 

3 years Warranty 

  

Intel Core i5 10600KF / 1200 4.1GHZ 12MB cache 6 cores/12 threads  מעבד 

Antec A30 CPU Cooler - Silent  מאוורר למעבד 

Gigabyte B460M DS3H  אם  לוח 

32GB DDR4 2666MHz (up to 128GB) זיכרונות 

GTX1650 OC 4G DDR6 מסך  כרטיס 

Gigabyte SSD 480GB 2.5" SATA3 דיסק SSD SYSTEM  
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Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda דיסק HDD DATA 

CoolerMaster ELITE 600W - V3 - PK600W כוח  ספק 

IPPON Spartan Tempered Glass 12cm LED mATX Black  מארז 

TP-Link 150Mbps Wireless N Nano USB WIFI 

Bluetooth 5.0 Adapter USB Bluetooth 

Windows 10 Professional 64bit OEM - Electronic Key licence 

 התקנה חד פעמית  - אחד מנוי למחשב

 מערכות הפעלה 

Microsoft Office Professional Plus 2016 - Electronic Key licence 

      התקנה חד פעמית - אחד מנוי למחשב

 תוכנות משרדיות 

 מחשב  5363.00

 הרכבה ובדיקות  950.00

 fine / tuning אופטימיזציה התקנת ותוכנות + 

    

     סך הכול 6313.00

 JUMPCUT תשלום אחד 5800.00
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2מודל   

 

Power Generation 10 

AVID and ADOBE 

3 years Warranty 

A-DATA NVMe 5 years Warranty 

  

Intel Core i7 10700KF / 1200 up to 5.1GHZ 16MB cache 8 cores/16 threads  מעבד 

Antec A40 Pro CPU Cooler - Silent  מאוורר למעבד 

Gigabyte B460M D3H  אם  לוח 

32GB DDR4 3200MHz (up to 128GB) זיכרונות 

Gigabyte GeForce GTX 1660 GV-N1660OC-6GD מסך  כרטיס 

A-DATA SSD 512GB FALCON M.2 2280 

(3100MB/s Read and 1500MB/s Write – 5 years warranty) 

  SSD SYSTEM דיסק

Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda דיסק HDD DATA 

Corsair 650W CV650 PSU 80+ Bronze כוח  ספק 

Antec VSK10 Case - 2XUSB3.0 front  מארז 

Windows 10 Professional OEM - Electronic Key licence 

 התקנה חד פעמית  - אחד מנוי למחשב

 מערכות הפעלה 
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Microsoft Office Professional Plus 2016 - Electronic Key licence 

      התקנה חד פעמית - אחד מנוי למחשב

 תוכנות משרדיות 

 מחשב  6873.00

 הרכבה ובדיקות  950.00

 fine / tuning אופטימיזציה התקנת ותוכנות + 

    

     סך הכול 7823.00

 JUMPCUT תשלום אחד 7200.00

    

  

ACCESSORIES   

Logitech MK120 USB Set  סט מקלדת ועכבר חוטי 

2X ViewSonic 23.8" IPS Panel VGA HDMI FHD מסך 

Edifier 2.1 M1360 8W – 2 satellites + sub wood  רמקולים 

    

     סך הכול 1287.00

 JUMPCUT תשלום אחד 1180.00
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We do computers 
  

Patrick BUGNET                    פטריק בונייא                
Marzuk veAzar 11b                   כניסה ב 11מרזוק ועזר  
4th floor                                                          4  קומה  
Tel Aviv Yafo                            תל אבי יפן                   

                             054-2200070 
                     patrick@editbox.co.il 

  
  
- Prices include VAT. 
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