
utilização de uma alimentação externa de 19 VDC 
suplly é o preferido.

Atenção
Não há isolamento entre o circuito externo de 19 VDC 
Jack eo conector de alimentação interna 2x2. Conexão 
simultânea de energia externa e interna suplly unidades 
podem resultar em danos à placa de desktop, 
Fornecimentos de energia, ou hardawe outro.
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Instalando a memória

K-MEX
Especificações placa-mãe FC-MTD2500 Thin Mini-ITX 

Gostaríamos de agradecer a confiança ao adquirir esta 
placa mãe.

Este produto apresenta ótima qualidade com excelente 
design e desempenho estável, oferecendo  outra 
experiência atualizado em sua jornada computador

Compatibilidade do processador
Esta placa de desktop é compatível com processadores 
Intel Core e Intel outros processadores de até 65W 
(incluindo 65W abaixo) Thermal Design Power (TDO) 
no 115 LGA pacote

Aviso
Desligue a alimentação da desktop board suplly da 
fonte de alimentação AC antes de conectar ou 
desconectar cabos, ou instalar ou remover 
componentes da placa. Não fazer isso pode resultar 
danos pessoais ou equipament. Alguns circuito na placa 
de desktop podem continuar a operar mesmo com o 
botão do painel frontal é desligado.

Atenção
A descarga eletrostática pode danificar componentes 
desktop board. Instale a placa em uma estação de 
trabalho ESD controlada. Se tal uma estação de 
trabalho não é avaible, use uma pulseira antiestática ou 
toque na superfície da embalagem antiestática antes de 
entregar a placa.

Conectando-se a um poder suplly
O conselho pode usar as seguintes fontes de 
alimentação: Alimentação Externa suplly - a placa pode 
ser alimentado com uma potência 19 VCC externa 
suplly através do conector de 19 VDC (Figura 1 A) no 
painel traseiro. O conector do painel traseiro aceita 
plugs com um diâmetro interno (ID) de 5,1 mm e um 
TD2500G-P aceita as fichas com o diâmetro interno (ID) 
de 2,5 mm e um diâmetro externo (OD) de 5,3 
milímetros) em que os contactos interiores é um 19 (+ / - 
5%) VDC 2x2 conector de alimentação (Figura 1 B). A 



Instalando a placa p/ cartão WIFI

Instalando WIFI mini card

Instalando o HD

Painel traseiro
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