Windows®. Et liv uten begrensninger. Compaq anbefaler Windows 7.

Compaq 315eu
mikrotårn-PC
Mestre det grunnleggende.

Gjør medarbeiderne effektive uten å overskride
budsjettet. Den rimelige Compaq 315eu MT leverer
databehandlingskraft i en stilig innpakning. Du kan
bruke datamaskinen rett fra esken og straks gå i
gang med arbeidet, med Windows 7 Professional
eller FreeDos, en høykapasitets harddisk, opptil
4 GB PC3-10600 (DDR3-1333) systemminne og
en Athlon II X2 215 prosessor.

Stilig enkelhet med rom til å vokse med
virksomheten
Den slanke Compaq 315eu MT inkluderer
2 PCI-spor, i motsetning til datamaskiner
på samme prisnivå med begrenset
utvidbarhet. Med harddiskkapasitet på
opptil 750 GB har du rikelig plass til filer og
programmer. Koble raskt til og overfør
informasjon til og fra eksterne enheter med
en 6-i-1 digital medieleser og seks lett
tilgjengelige Hi-Speed 2.0 USB-porter. Du
kan kommunisere umiddelbart og sikkert
med medarbeidere, kunder og mulige
kunder mens McAfee Antivirus beskytter
virksomheten mot usikre nettsteder og
virus. 315eu MT sørger for kvalitet og
ytelse til å dekke daglige behov og
fleksibilitet nok til å vokse i takt med
virksomheten, med mulighet til å
oppgradere og bygge ut med
industristandard TV-tunere, grafikkort og
WiFi-løsninger.
Miljøvennlig
315eu MT er konstruert for effektivitet og
produsert med tanke på miljøet. Med HP
Total Care kan du bytte inn, resirkulere
eller donere gammel teknologi ansvarlig og
sikkert, slik at rettighetsbeskyttet
informasjon og informasjon om
medarbeidere ikke kommer på feil hender.

Pålitelighet uten bekymringer
Produktiviteten vil ikke hemmes med
Compaq 315eu MTs konsistente ytelse Alle
Compaq PCer har HP, det fremste
PC-merket når det gjelder kvalitet og
service, i ryggen. Med vår ettårs
standardgaranti som det også finnes
utvidede dekningsplaner for, kan du
forvente prisbelønnet kundestøtte og
service for IT-investeringen. Vi forenkler
teknologi slik at du kan tenke på bedriften!
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Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

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

Brikkesett

AMD 760G

Prosessor

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

Minne

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

Internt lager

320 til 750 GB 7200 rpm SATA 3,0 Gbps NCQ, Smart IV

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner

Programvare

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

Grafikk

ATI Radeon 3000

Porter og kontakter

7 USB 2.0; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 mikrofoninngang; 1 RJ-45

Utvidelsesløsninger

2 PCIe x1 med full høyde

Nettverk

Integrert Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Lyd

Integrert High Definition-lyd med Realtek ALC662-kodek

Inndataenhet

Compaq USB standardtastatur

Mål

16,5 x 36,5 x 37,3

Vekt

10,2 kg

Strøm

230 W PFC (115 v / 230 v linjebryter)

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-0 eller 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.
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Anbefalt tilbehør og tjenester
3 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på stedet
m/beholdte defekte medier,
ekskl. ekstern skjerm

Behold harddisken og vitale data hvis disken blir skadet. Hvis problemet ikke kan
løses via fjernstyring, kan du få hjelp til å reparere databehandlingsenheten på
stedet neste virkedag fra en kvalifisert HP-tekniker. (kun Vest-Europa)

Produktnummer: UF360E
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Det kan være at maskinvaren krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-spiller for å kunne installere Windows
7-programvaren og få full nytte av Windows 7-funksjonaliteten. Se http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer. Disk med Windows
7 Professional kan følge med for eventuell fremtidig oppgradering. For å kvalifisere for denne nedgraderingen må en sluttbruker være en bedrift
(inkludert offentlig etat eller utdanningsinstitusjon) og forventes å bestille minst 25 kundesystemer med samme egendefinerte image i året.
Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft, Windows og
Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Windows Vista® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
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