TESTER
MSI GAMING ALL-IN-ONE PC AG270

På baksidan
finns det fyra
usb-portar,
anslutning för
fast nätverk,
in- och utgångar
för hdmi och ljud
samt mikrofoningång.

Skärmen är stor nog,
men betraktningsvinkeln
är för dålig.

MSI All-In-One Pc AG270

Kraftfull allt
i ett med oskarp bild
Bilden av en traditionell
hemdator är en stationär pc
med en rejält tilltagen
skärm, eller möjligen en
större bärbar som i praktiken aldrig flyttas från hemmet. Det finns dock fler
alternativ eftersom datortillverkarna hela tiden kommer på nya sätt att förpacka
en dator.
Ett exempel är MSI
Gaming All-In-One PC
AG270, där allt är samlat i
en stor skärm på 27 tum.
Datorn och alla dess komponenter är helt enkelt
inbyggda på skärmens
baksida.
Det här är en kraftfull pc
som klarar moderna spel.
Grunden utgörs av Intels
Core i7-processor som tillsammans med åtta gigabyte ramminne och ett grafikkort från Nvidia ser till
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att AG270 klarar det mesta.
Hårddisken på en terabyte
räcker långt för Windows,
program och filer.
Man behöver inte spela
för att uppskatta prestandan. Datorn duger gott för
videoredigering och det
finns gott om plats för filmer
och bilder på hårddisken.
Det hade dock varit trevligt
med en kombination av
hårddisk och SSD, eftersom
det gör att datorn startar
ännu snabbare och att den
känns piggare.
Det finns plats för en
dvd-brännare, kortläsare
samt hela sex usb-portar.
Det går att ansluta en extra
skärm via vga-utgången
eller ännu hellre via hdmi.
Det går även att montera en
liten antenn på datorn för
att titta på tv och det följer
med en fjärrkontroll för att

styra alltihop, vilket gör att
datorn även är en tv.
Skärmen har full hd-upplösning och färgerna är fina. Bilden är dock inte helt
skarp och exempelvis ikonerna i Windows ser lite lätt
suddiga ut. I överkant finns
det en inbyggd webbkamera som kan spela in video i
full hd-kvalitet. Det är faktiskt nästan onödigt hög
upplösning för den som bara tänker sig videosamtal
via till exempel Skype.
Nedanför skärmen sitter
det två stereohögtalare
samt en bashögtalare. Ljudbilden är riktigt bra och basen är betydligt fylligare än
från vanliga bildskärmar
med inbyggda högtalare.
Skärmen är för övrigt tryckkänslig, vilket behövs eftersom det inte följer med vare
sig mus eller tangentbord.
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En snabb allt i ett-dator med
många bra funktioner och
möjligheter.
Snabb processor
Utmärkta högtalare
Tv-mottagare
Aningen oskarp bild
Ingen pekskärm
Skärm: 27 tum led,
1 920x1 080 pixel
Processor: Core-i7-4700HQ,
2,4 GHz
Grafikkort: Nvidia
GeForce GTX 870M
Lagring: 1 TB HDD
Ramminne: 8 GB
Optisk enhet: Dvd-brännare
Anslutningar: 802.11b/g/n,
Bluetooth, 4x usb 3.0, 2x usb
2.0, hdmi, vga, ljud
Webbkamera: 2,0 megapixel,
full hd
Operativsystem: Windows 8.1
Mått: 67,2x48,3x6,6 cm
WINDOWS EXPERIENCE INDEX

Processor: 8,1
Minne (RAM): 8,1
Grafik: 5,4
3d-grafik: 5,3
Hårddisk: 5,9
www.msi.com
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