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Komputer Compaq
315eu Microtower
Opanuj podstawy.

Więcej możliwości dla pracowników bez
przekraczania budżetu. Ekonomiczny komputer
Compaq 315eu MT zapewnia dużą moc
obliczeniową w stylowej obudowie. Komputer jest
gotowy do pracy natychmiast po rozpakowaniu
dzięki systemowi Windows 7 Professional lub
FreeDos, dyskowi twardemu o dużej pojemności,
pamięci systemowej do 4 GB PC3-10600
(DDR3-1333) i procesorowi Athlon II X2 215.

Styl, prostota i miejsce na rozwój firmy
Elegancki komputer Compaq 315eu MT
jest wyposażony w 2 gniazda PCI, co
wyróżnia go na tle innych urządzeń w
podobnej cenie, które mają ograniczone
możliwości rozbudowy. Dysk twardy o
pojemności maks. 750 GB zapewnia dużo
miejsca na pliki i programy. Czytnik kart
pamięci „6 w 1” i sześć łatwo dostępnych
portów Hi-Speed USB 2.0 pozwala szybko
podłączać urządzenia zewnętrzne i
przesyłać informacje. Teraz firma może
natychmiast w bezpieczny sposób
skontaktować się z pracownikami oraz
obecnymi i potencjalnymi klientami, a
program McAfee Antivirus chroni ją przed
niezabezpieczonymi stronami
internetowymi i wirusami. Komputer 315eu
MT oferuje jakość i wydajność, które
zaspokajają codzienne potrzeby firmy,
zapewniają jej elastyczność i możliwości
rozwoju. Urządzenie umożliwia
rozszerzanie i dodawanie zgodnych ze
standardami branżowymi tunerów TV, kart
graficznych i rozwiązań WiFi.
Ekologia
Wydajny komputer 315eu MT
zaprojektowano z myślą o ochronie
środowiska. Dzięki usługom HP Total Care
można w odpowiedzialny i bezpieczny
sposób odsprzedać stary sprzęt, wymienić
go na nowy, oddać do recyklingu lub
przekazać na cele charytatywne, a

zarazem mieć pewność, że informacje
firmy i dane pracowników nie dostaną się
w niepowołane ręce.
Niezawodność bez problemów
Stała, wysoka wydajność komputera
Compaq 315eu MT zwiększa
produktywność firmy. Wszystkie komputery
biurkowe Compaq zapewniają doskonałą
jakość i dostęp do najlepszego na świecie
serwisu HP. Urządzenia są objęte
standardową, roczną gwarancją z
możliwością rozszerzenia, dzięki czemu
klienci mogą liczyć na wielokrotnie
wyróżnianą pomoc techniczną i serwis
swoich inwestycji informatycznych.
Upraszczamy technologię, by klienci mogli
się skupić na swojej działalności!
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Obudowa

Microtower

System operacyjny

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

Zestaw układów

AMD 760G

Procesor

Procesor AMD Athlon II X2 245 (2,9 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2)

Pamięć

Od 1 do 4 GB pamięci DRAM DDR3-Synch PC3-10600

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk SATA 320–750 GB 7200 obr./min 3 Gb/s NCQ, Smart IV

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office Starter 2010, PDF Complete, CyberLink LabelPrint, CyberLink Power2Go, HP Vision Diagnostics,
CyberLink Recovery Manager, McAfee Total Protection — Small Business

Grafika

ATI Radeon 3000

Porty i złącza

7 portów USB 2.0; 1 gniazdo zewn. monitora VGA; 1 wejście mikrofonu; 1 złącze RJ-45

Rozszerzenia

2 pełnej wysokości gniazda PCIe x1

Sieć

Zintegrowana karta sieciowa Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Karta dźwiękowa

Wbudowany podsystem dźwiękowy HD z kodekiem Realtek ALC662

Urządzenie wejściowe

Standardowa klawiatura Compaq USB

Wymiary

16,5 x 36,5 x 37,3

Waga

10,2 kg

Zasilanie

230 W z PFC (przełącznik napięcia 115 V/230 V)

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-0 lub 1-1-1 z serwisem działu usług HP (HP Services). Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.
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Zalecane akcesoria i usługi
Trzyletnia gwarancja w
miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym,
pozwalająca zatrzymać
uszkodzone nośniki, nie
obejmująca monitora
zewnętrznego, pomoc
techniczna dla sprzętu

Bezpieczeństwo dysku twardego i najważniejszych danych również w przypadku
uszkodzenia komputera. Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa
komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu
roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. (tylko Europa Zachodnia)

Numer produktu: UF360E
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Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub
napędu DVD. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować
się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym
uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia rocznie
co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista® jest
zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
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