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Compaq 315eu
microtower pc
Få styr på det
grundlæggende.

Giv medarbejderne god løsning, der holder sig
inden for budgettet. Med den billige Compaq
315eu MT får du en effektiv løsning i et flot design.
Med Windows 7 Professional eller FreeDos, et
stort drev, op til 4 GB PC3-10600 (DDR3-1333)
systemhukommelse og en Athlon II X2 215
processor er computeren klar til brug ved levering,
så du kan komme i gang med det samme.

Flot enkelhed med plads til at vokse i
takt med virksomheden
Den elegante Compaq 315eu MT har PCIe
+ 2 PCI slots i modsætning til andre
computere i samme prisklasse, der har
begrænsede udvidelsesmuligheder. Med
en harddiskkapacitet på op til 750 MB har
du masser af plads til filer og programmer.
Opret hurtigt forbindelse, og overfør data til
og fra eksterne enheder med 6-i-1 læseren
til digitale medier og 6 High-Speed 2.0
USB-stik, der er nemme at komme til. Du
kan kommunikere sikkert med
medarbejdere, kunder mv., velvidende at
Mc Afee Antivirus beskytter din virksomhed
mod usikre websider og virus. Med
mulighed for at opgradere og tilføje
standard TV-tunere, grafikkort eller
WiFi-løsninger giver 315eu MT kvalitet og
ydelse, så du kan opfylde de daglige krav,
samt fleksibilitet, så løsningen kan udvides
i takt med virksomheden.
Miljøvenlig
315eu MT, der er designet med henblik på
strømeffektivitet, er fremstillet med tanke
på miljøet. Med HP Total Care kan du bytte
til et andet eller større produkt, genbruge
eller donere din gamle teknologi ansvarligt
og sikkert, så produkt- og
personaloplysninger ikke falder i de
forkerte hænder.

Pålidelighed
Compaq 315eu MT’s konsistente ydelse er
en god basis for produktivitet. Alle Compaq
pc'er har HP - verdens førende inden for
pc-kvalitet og -service - i ryggen. Med
vores 1 årige standardgaranti med
mulighed for yderligere dækning får du
prisbelønnet support og service i
forbindelse med din it-investering. Vi
forenkler teknologien, så du kan fokusere
på din forretning!
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Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Original Windows® 7 Home Premium 64
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows® 7 Starter 32
FreeDOS

Chipsæt

AMD 760V

Processor

AMD Athlon II X2 processor 245 (2,9 GHz, 2 MB L2 cache)

RAM

Fra 1 MB til 4 GB DDR3-Synch DRAM PC3-10600

Internt lager

320 GB til 750 GB 7200 o/m SATA 3,0 Gb/s NCQ, Smart IV

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder

Software

Microsoft Office Starter 2010 indlæst, PDF Complete, CyberLink LabelPrint, CyberLink Power2Go, HP Vision Diagnostics, CyberLink Recovery Manager,
McAfee Total Protection - små virksomheder

Grafik

ATI Radeon 3000

Porte og stik

7 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skærm; 1 mikrofonstik; 1 RJ-45

Udvidelsesløsninger

2 PCIe x1 i fuld højde

Netværk

Integreret Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Lyd

Integreret High Definition-lyd med Realtek ALC662 codec

Inputenhed

Compaq USB-standardtastatur

Mål

16,5 x 36,5 x 37,3

Vægt

10,2 kg

Strøm

230 W PFC (skift mellem 115 V/230 V)

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder 1-1-0 eller 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business
model.
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Anbefalet tilbehør og anbefalede services
HP 3 års hardwaresupport
næste arbejdsdag hos
kunden med bibholdelse af
defekte medier til Designjet
42

Behold harddisken og kritiske data, hvis den/de beskadiges. Få reparation på
stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport. (Kun Vesteuropa)

Produktnummer: UF360E
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Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at
funktionerne i Windows 7 kan udnyttes fuldt ud. Der er flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger
muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et senere tidspunkt. For at kunne benytte denne nedgradering skal
slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at bestille mindst 25
kundesystemer med samme tilpassede image om året.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft,
Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista® er enten et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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