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Seja capturado 

pelo entretenimento.

Para mais informação visite www.packardbell.pt

©2011. Todos os direitos reservados. Packard Bell, o logótipo Packard Bell e EasyNote são marcas comerciais registadas 
da Acer Inc. As restantes marcas e nomes de produtos podem ser considerados como propiedade de terceiros. Microsoft, Windows e o logo
do Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos /ou outros paises. Os preços e as especi cações estão sujeitas a 
alterações sem prévio aviso. As fotografías têm como única  nalidade ilustrar o produto.*Preço depende do modelo e con guração. 
aOs nossos agradecimentos à Carlotta Brusini, vencedora do concurso Miss PB e que aceitou ser a modelo neste anúncio.

Packard Bell recomenda o Windows® 7.Packard Bell recomenda o Windows® 7.

Miss Packard Bell 2011a

Incluído no Windows ® Home Premium,  o Windows Media Center dá-lhe acesso a entretenimento, incluindo programas de TV e fi lmes e se você tiver um Packard Bell oneTwo é ainda mais fácil 
de usar com os dedos. Percorrer os menus de TV gravados com um gesto e apenas toque no botão Play para desfrutar 

do show.

Assista e grave



• All-in-one, design compacto
• Windows® 7 Home Premium Genuíno
• Até 8GB de memória e 1,5TB de disco rigido.
• Um a experiência de um simples toque com 
   o TocuhPortal da PB
• Até Processador Intel® Core™ i5 ou 
   Processador AMD Athlon™ II X4 energy efficient 
• TNT certificadas sintonizador de TV digital
• Compre o Microsoft® Office 2010 para usar o 
   software completo neste PC.

De 699,- € COM IVA*
*Preço depende do modelo e con guração.

A qualidade de imagem e som do OneTwo da Packard Bell 
irá surpreendê-lo. O Full HD** display de alto brilho, o 
límpido som THX TruStudio™ do PC e gráficos de topo 
vão proporcionar a melhor experiência visual. Adicione 
o sintonizador de TV em alguns modelos, e você será 
capaz de desfrutar de seu programa favorito 
enquanto conversando com 
seus amigos!

Experimente uma nova forma de navegar e usar 

convenientemente o seu PC com a tecnologia 

touch-screen. Com um vasto conjunto de 

aplicações touch pré-carregadas , o OneTwo 

da PB apenas com utilização dos seus dedos. 

Com Windows 7 ® Home Premium, optimizado 

para ecrãns sensíveis ao toque, a sua 

experiência será mais rápida 

e mais ágil.

Packard Bell OneTwo

Disfrute do espectáculo

Todo o divertimento 
nos seus dedos.

**21.5 e 23 pulgadas oneTwo M/L com ecrã Full HD 1920 x 1980.
**20 pulgadas oneTwo com ecrã   HD ready 1366x768.

O Windows® 7 Home Premium torna mais rápido e mais fácil de obter 
para os programas e documentos que você usa com mais freqüência.

Complete your PC

Packard Bell recomenda o Windows® 7.

packardbell.pt

Gostaria de navegar na web, conversar com os seus amigos, 
ver assuas redes sociais, e os espectaculos de TV mais 
recentes ou assistir seus filmes favoritos, ao mesmo tempo?

Agora você pode, graças ao Onetwo da Packard Bell , o premiado 
PC tudo-em-um touch da Packard Bell, com Windows ® 7 Home Premium *.

Ecrã 

20”

Ecrã 

23”

Ecrã 21.5”


