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Dodavatel si vyhrazuje právo záměny jednotlivých komponent v návaznosti na technickém vývoji 

 Počítačová sestava 
 HD Old Timer 2200 MHz 

 určená pro uživatele Win98 
Model jaro 2013 

Řada uživatelů vám bude tvrdit, že je tato sestava po 
technické stránce zastaralá - a mají pravdu.   

Budou vám tvrdit, že se za stejné peníze dá pořídit něco 
mnohem modernějšího a výkonnějšího - a mají pravdu. 

Takže - proč si pořídit Old Timer ? 
Důvod je jednoduchý - jsou uživatelé, kteří chtějí na počítači používat 
(dnes již zastaralý) systém Windows 98 nebo dokonce DOSovské 
programy - a ty už na moderních 64-bit počítačích prostě nespustíte. 
Takže např. pro zákazníka, který stále ještě používá DOSovskou verzi 
AutoCadu nebo specializovaný program pro pevnostní výpočty nebo 
pro toho, kdo má ve firmě ještě stále DOSovské účetnictví, připadají v 
úvahu jen dvě možnosti:  

a) pořídit si místo starého počítače - opět starší počítač z bazaru 
 (což zvláště třeba pro účetnictví rozhodně nedoporučuji - pro některé 
aplikace má snad přece jen prioritu spolehlivost !!) 
nebo 
b) pořídit si od nás nový Old Timer a mít jistotu, že mám tento problém zase na několik let vyřešený 

    Dotaz: 
Když se jedná o tak levnou sestavu – jak to, že není nejlevnější? 

   Odpověď: 
U této sestavy je prostě nejdůležitější vlastností její kompatibilita s DOSovským prostředím, nikoliv její 
cena. Ta je bohužel naopak poněkud vyšší, neboť výběr dostupných komponent jej již v dnešní době 
poněkud omezen. A - pokud vás mohu upozornit - v dohledné době tato sestava díky nedostupnosti 
nezbytných dílů z nabídky definitivně zmizí.  

    Dotaz: 
V čem spočívá ta "kompatibilita"? Proč nemůžu prostě použít lepší a modernější počítač. Případně - můžu si 
alespoň ten váš Old Timer objednat v nějaké lepší či výkonnější variantě? 

   Odpověď: 
Kompatibilita bohužel spočívá právě v těch omezeních oproti "normálnímu" počítači. 
1) nemůžete použít více, než 512MB RAM - tato sestava tedy nabízí právě to možné maximum 
2) nemůžete použít větší pevný disk než 138GB. Této hranici by samozřejmě nejlépe odpovídal  
HDD 120GB, ale ty už se nevyrábějí, takže právě nabízená varianta 80GB je opět tím maximem. 
3) nemůžete použít moderní 64-bitové procesory, neboť pro jejich základní desky již neexistují patřičné 
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ovladače. A použitý procesor AMD je poslední dostupný CPU, který podmínce starých ovladačů vyhovuje. 
S tím zároveň souvisí i výběr základní desky - žádnou jinou prostě na trhu neobjevíte.  

   A ještě jednou opakuji - v dohledné době tato sestava díky nedostupnosti nezbytných dílů z 
nabídky definitivně zmizí. Takže pokud ještě něco podobného potřebujete, neváhejte – 

dostupnější to už opravdu nikdy nebude !!! 
 

 Skříň REDSTAR  OEM016 MIDI TowerATX, 2x5.25",1x3.5" 350W, 
12cm FAN, black/silver 

 Základní deska (MB) ASRock  K7S41GX, VGA, AGP 8x, mATX 
 Procesor (CPU) AMD  Athlon 2200 Socket 462 tray 
 Chladič Spire  Speeze EE742B3, white box 
 Operační paměť (RAM) GoodRAM  512MB 400MHz DDR Non-ECC CL3 DIMM 

 Pevný disk (HDD) Seagate  Barracuda 7200.10 80GB, Serial ATA/300 NCQ, 
8MBcache, 7200RPM 

 Disketová mechanika (FDD) Alps  FDD mechanika 3.5'' černá, RoHS  
 DVD-ROM mechanika Sony-NEC  DVD-ROM 16x/48x DDU1615 - bulk  

 Videoadapter 
 (grafická karta)  integrovaná na základní desce

 Zvuková karta  integrovaná na základní desce

 Síťová karta  10/100MB - integrovaná na základní desce

Cena Cena + DPH 

7.430,-Kč 8.990,-Kč 

Doporučený operační systém:    Microsoft Windows 98 
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