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Compaq 315eu
microtower pc
Beheers de basis.

Bied uw employees meer kracht zonder het budget
te overschrijden. De voordelige Compaq 315eu MT
bevat veel computerkracht in een stijlvol model.
Met Windows 7 Professional of FreeDOS, een
grote vaste schijf, tot 4 GB PC3-10600
(DDR3-1333) systeemgeheugen en een Athlon II
X2 215 processor is de computer direct uit de doos
klaar voor gebruik.

Stijlvolle eenvoud en mogelijkheden om
mee te groeien met uw bedrijf
Andere computers in deze prijsklasse
hebben beperkte
uitbreidingsmogelijkheden, maar de
elegante Compaq 315eu MT bevat 2
PCI-slots. Met een vaste-schijfcapaciteit tot
750 GB heeft u voldoende ruimte voor
bestanden en programma's. Met de 6-in-1
digitale medialezer en zes handig
toegankelijke Hi-Speed 2.0 USB-poorten
kunt u snel informatie overbrengen van en
naar externe apparaten. U kunt
onmiddellijk veilig communiceren met
werknemers, klanten en potentiële klanten
terwijl McAfee Antivirus uw bedrijf
beschermt tegen onveilige websites en
virussen. Door de mogelijkheden om te
upgraden en industriestandaard tv-tuners,
grafische kaarten of WiFi-oplossingen toe
te voegen biedt de 315eu MT alle kwaliteit
en prestaties om aan de dagelijkse
behoeften te voldoen en flexibiliteit om uit
te breiden als die behoeften veranderen.
Milieuvriendelijk
De 315eu MT is efficiënt en ontworpen met
oog voor het milieu. Met HP Total Care
kunt u uw oude technologie verantwoord
en veilig inruilen, upgraden, recyclen of
weggeven zonder dat bedrijfsinformatie of
persoonsgegevens van werknemers in
verkeerde handen vallen.

Betrouwbaarheid zonder zorgen
De consistente prestaties van de Compaq
315eu MT waarborgen de productiviteit.
Alle Compaq pc's worden ondersteund
door HP, het pc-merk met de beste
kwaliteit en service ter wereld. Met
bescherming van een jaar
standaardgarantie en optionele
uitbreidingsmogelijkheden bent u
verzekerd van bekroonde support en
service voor uw IT-investering. Wij maken
technologie eenvoudig zodat u zich op uw
werk kunt concentreren!

Windows®. Life without Walls™. Compaq raadt Windows 7 aan.

Compaq 315eu microtower pc

Model

Minitower

Besturingssysteem

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

Chipset

AMD 760G

Processor

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

Geheugen

Van 1 tot 4 GB DDR3-Synch DRAM PC3-10600

Interne opslag

320-GB tot 750-GB 7200-rpm SATA 3-Gb/s NCQ, Smart IV

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer

Software

Microsoft Office Starter 2010 voorgeladen, PDF Complete, CyberLink LabelPrint, CyberLink Power2Go, HP Vision Diagnostics, CyberLink Recovery
Manager, McAfee Total Protection - Small Business

Video

ATI Radeon 3000

Poorten en connectoren

7 USB 2.0; 1 externe VGA-monitor; 1 microfooningang; 1 RJ-45

Uitbreidingsoplossingen

2 volle-hoogte PCIe x1

Netwerk

Geïntegreerd Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met Realtek ALC662 codec

Invoerapparaat

Compaq USB standaard toetsenbord

Afmetingen

16,5 x 36,5 x 37,3

Gewicht

10,2 kg

Voeding

230-Watt PFC (115-V/230-V lijnschakelaar)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-0 of 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.
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Aanbevolen accessoires en services
HP 3 jaar, on-site op
volgende werkdag met
behoud van defecte media,
excl. externe monitor, HW
support

Uw vaste schijf en kritische data behouden als de schijf beschadigd raakt. Plus
onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd
technicus als het probleem niet op afstand kan worden opgelost. (Alleen
West-Europa)

Bestelnr.: UF360E
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Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de
functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows
7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige upgrades. Alleen zakelijke eindgebruikers (inclusief overheids- en onderwijsinstellingen),
die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen.
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft® groep. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een
handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
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