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Compaq 100eu
All-in-One pc
Elegant løsning i et
pladsbesparende design

Giv medarbejderne en god løsning, der kan holdes
inden for budgettet. Med den billige Compaq
100eu All-in-One pc får du en effektiv løsning i et
lille og smart design. Med Windows XP Home, 160
GB 7200 SATA-3,0 Gb/s harddisk, 1 GB PC2-6400
DDR2-800 SODIMM systemhukommelse og Intel®
Atom D410-processor er computeren klar til brug,
så du kan komme i gang med det samme.

Elegant enkelthed i en lille smart
løsning
Den elegante og strømlinede Compaq
100eu All-in-One har indbygget 50,8 cm
(20") skærm og højttalere, og kabler og
andet tilbehør er skjult. Selvom 100eu er
lille, får du en flot ydelse. Opret hurtigt
forbindelse, og overfør data med 6-i-1
læseren til digitale medier og 6
High-Speed 2.0 USB-stik. Med det slanke
dvd-rw-drev kan du sikkerhedskopiere og
hente data eller gennemgå
multimediemateriale. Forudinstalleret
software omfatter prøveversion af
Microsoft Office Suite samt McAfee
Antivirus og sørger for de basisfunktioner,
der skal til for at øge produktiviteten og
holde styr på tiden, hvilket gør Compaq
100eu All-in-One til en perfekt løsning i
virksomheden.
Spar penge, og pas på miljøet
Med 100eu All-in-One, der er designet med
henblik på effektivitet, får du pc og skærm i
én enkelt løsning til en overkommelig pris.
I modsætning til traditionelle pc'er og
skærme, der kræver to strømforsyninger,
har 100eu kun én strømkilde. 100eu
sænker omkostningerne, idet den kun
bruger halvt så meget strøm - 75% mindre
i dvale.

Pålidelighed uden problemer
Compaq 100eu All-in-One'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
kan du forvente prisbelønnet support og
service i forbindelse med din it-investering.
Vi forenkler teknologien, så du kan
fokusere på din forretning!

Windows®. Et liv uden grænser. Compaq anbefaler Windows 7.

Compaq 100eu All-in-One pc

Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Chipsæt

Intel® NM10 Express

Processor

Intel® Atom™ D410 processor (1,66 GHz, 512 KB L2 cache)

RAM

Fra 1 MB til 4 GB DDR2-Synch DRAM PC2-6400

Internt lager

160 GB 7200 o/m SATA 3,0 Gb/s NCQ, Smart IV

Flytbare medier

SATA SuperMulti LightScribe dvd-brænder

Software

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

Grafik

Integreret Intel Graphics Media Accelerator

Porte og stik

5 USB 2.0; 1 mikrofonstik; 1 hovedtelefonstik; 1 RJ-45

Netværk

Integreret Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet; Halvt Minicard 802.11b/g/n 1X1 Wi-Fi

Lyd

Integreret High Definition-lyd med Realtek ALC887 codec; Integreret webcam

Inputenhed

Compaq USB-standardtastatur

Mål

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

Vægt

4,35 kg

Strøm

65 W adapter 100V-240 V input, 19 V output

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
3 års hardwaresupport på
stedet, næste hverdag,
ekskl. ekstern skærm

Få 3 års service med reparation næste hverdag på installationsstedet udført af
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt. (CEE/MEMA)

Produktnummer: UC248C
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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.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
4AA2-7723DAE. December 2010

