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Solteknik HB visar Azulle Access Plus 

 Fläktlös Windows 10 Mini PC för HDMI uttaget         

Använd Azulle Access Plus i båten med 

ett navigationsprogram med våra 

sjökort och kartor. Stoppa bara datorn i 

HDMI ingången på din TV, monitor 

eller projektor och du får både ljud och 

bild. Strömförsörjning via 5 Volt Micro 

USB anslutning. 

Azulle Access Plus är en mini-PC som 

drivs med en 64- bitars Quad Core Intel 

Atom CherryTrail processor.  Med 2 

USB-portar, ansluter du enkelt ditt 

trådlösa tangentbord, mus, skrivare, 

kamera eller en extern hårddisk. Inte 

nog med det, Intel HD Graphics Card 

(gen 8) tillåter användaren att njuta 

uppspelning av 1080p video HD. 

Windows 10 Home edition installerat. 

Azulle Access plus i naturlig storlek 

Några tekniska data 

• Drivs med en 64-bitars Intel Quad Core-processor, vilket  ger en mjuk och smidig upplevelse växla 

mellan olika program. 

• Utrustad med 4 GB DDR3L RAM, 32 GB inbyggt lagringsutrymme  och Micro SDXC-kortplats som ger upp 

till 128 GB extra lagringsutrymme gör den idealisk  att ha med på resan i bilen eller båten. 

• Dual band Wi-Fi, ger stabila anslutningar med högre hastigheter vid surfning och streaming. Bluetooth 

2.4 ger en utmärkt anslutning med trådlös kringutrustning. 

  Strömförsörjning 5 Volt Micro USB 

Välkommen till Solteknik HB:s  monter C 17:01 på Båtutställningen Allt För Sjön i Stockholm den 3 – 12 mars.  

 

För ytterligare information kontakta Göran Johansson mobil 0708 444475, E-post  goran@soltek.se 

 

Solteknik HB har mera än 50 års erfarenhet av navigering och mera än 20 år som tillverkare och distributör av elektroniska 

sjökort och kartor. Ägaren Göran Johansson tog sin första marina examen 1962.  Som flygnavigatör i Flygvapnet på 60- och 70-

talen inser han vikten av att ha tydliga och detaljrika kartor vid navigering. Solteknik HB har från 1997 tillverkat rastersjökort 

i BSB format och varit distributör för Northport Sytem Inc samt deras programvaror för elektronisk navigation. Solteknik HB 

har arbetat med GPS mottagare från olika leverantörer sedan 1998. Från årsskiftet 2015 levererar vi rastersjökort till ledande 

plottertillverkare och samarbetar nu även med Kanadensiska företaget Avenza System Inc. 
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