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Počítač All-in-One
Compaq 100eu
Stylový výpočetní výkon
v malém provedení

Zajistěte svým zaměstnancům výkonný počítač,
aniž byste překročili svůj rozpočet. Cenově
dostupná sestava Compaq 100eu All-in-One PC
vtěsnala výpočetní výkon do malého, stylového
provedení. S počítačem vybaveným systémem
Windows XP Home, 160GB pevným diskem SATA
(3,0 Gb/s, 7200 ot./min), 1 GB paměti PC2-6400
DDR2-800 SODIMM a procesorem Intel® Atom
D410 můžete začít pracovat okamžitě po vybalení
z krabice.

Stylová jednoduchost v elegantním
malém provedení
Elegantní a zaoblené provedení sestavy
Compaq 100eu All-in-One disponuje
50,8cm (20palcovým) displejem
a reproduktory. Diskrétně skrývá kabely
a nepřehledná spojení s periferiemi. I přes
malé rozměry zajišťuje sestava 100eu
vyvážený výkon. Díky čtečce digitálních
karet 6 v 1 a šesti vysokorychlostním
portům USB 2.0 můžete bezproblémově
přenášet informace. Pomocí tenké
mechaniky DVD-RW si můžete zálohovat
či nahrávat data nebo prohlížet
multimediální obsah. Předinstalovaný
software, včetně zkušební verze sady
Microsoft Office Suite a softwaru McAfee
Antivirus, zajišťuje základní funkce
zvyšující produktivitu a usnadňující správu
času. Díky tomu je sestava Compaq 100eu
All-in-One pro vaši firmu perfektním
řešením.
Šetřete peníze i životní prostředí.
Sestava 100eu All-in-One spojuje počítač a
monitor do jednoho, cenově dostupného
kompletu. Na rozdíl od běžných stolních
počítačů a výpočetních systémů v displeji
vyžadujících dvě samostatná napájení
potřebuje sestava 100eu jen jediný
napajecí adaptér. Sestava 100eu snižuje
náklady poloviční spotřebou proudu –
a o 75 % nižší spotřebou v režimu spánku.

Spolehlivost bez starostí
Díky konzistentnímu výkonu sestavy
Compaq 100eu All-in-One nebude vaše
produktivita ohrožena. Všechny počítače
Compaq těží ze špičkové kvality a služeb
značky HP. S naší standardní jednoletou
zárukou bude vaše investice do
informačních technologií dokonale
chráněna již několikrát oceněnou podporou
a službami. Zjednodušujeme technologii
tak, abyste se mohli zcela zaměřit na své
podnikání!
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Provedení

Multifunkční zařízení

Operační systém

Originální Windows® 7 Home Premium 32
Originální Windows® 7 Starter 32
FreeDOS

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Procesor

Procesor Intel® Atom™ D410 (1,66 GHz, 512 KB mezipaměti L2)

Paměť

1 až 4 GB paměti DDR2-Synch DRAM PC2-6400

Interní paměť

160 GB, 7200 ot./min, SATA 3,0, Gb/s NCQ, Smart IV

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka DVD SATA SuperMulti LightScribe

Software

2007 Microsoft Office Ready PC, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, CyberLink Recovery Manager

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel Graphics Media Accelerator

Porty a konektory

5 porty USB 2.0; 1 mikrofonní vstup; 1 zdířka pro sluchátka; 1 RJ-45

Síť

Integrovaný adaptér Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet; Poloviční modul Minicard 802.11b/g/n 1X1 Wi-Fi

Zvuk

Integrovaný řadič zvuku High Definition Audio se zvukovým kodekem Realtek ALC887; Integrovaná webová kamera

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice Compaq USB

Rozměry

32,9 x 5,7 x 48,4 cm

Hmotnost

4,35 kg

Napájení

65W adaptér, vstup 100V / 240V, výstup 19 V

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky 1-1-0 nebo 1-1-1. Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních
modelů.
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Doporučené příslušenství a služby
3 roky, další pracovní den
na místě, kromě externího
monitoru, podpora HW

Pro případ, kdy problém nelze vyřešit na dálku, máte pro své zařízení k dispozici
3letou záruku opravy přímo na místě provedenou kvalifikovaným technikem
společnosti HP. (CEE/MEMA)

Produktové číslo: UC248C
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Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na
webu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7
Professional. Aby koncový uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo vzdělávacích institucích), a
musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích.
Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
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