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Υπολογιστής Compaq
100eu All-in-One
Κομψή συσκευασία που
εξοικονομεί χώρο

Δώστε στους υπάλληλούς σας τα κατάλληλα
εφόδια χωρίς να υπερβείτε τον προϋπολογισμό
σας. Ο οικονομικός υπολογιστής Compaq 100eu
All-in-One συγκεντρώνει την υπολογιστική δύναμη
σε μικρή και κομψή συσκευασία. Με τα Windows
XP Home, σκληρό δίσκο SATA-3.0Gb/s 7200 160
GB, μνήμη DDR2-800 SODIMM PC2-6400 1 GB
και επεξεργαστή Intel® Atom D410, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή άμεσα και να
ξεκινήσετε να εργάζεστε.

Κομψή απλότητα σε μικρή συσκευασία
Ο κομψός και σύγχρονος υπολογιστής
Compaq 100eu All-in-One διαθέτει
ενσωματωμένη οθόνη 50,8 cm (20 ιντσών)
και ηχεία και καλύπτει τα καλώδια και την
ακαταστασία των περιφερειακών
συσκευών. Παρά το μικρό του μέγεθος, ο
υπολογιστής 100eu παρέχει ισορροπημένη
απόδοση. Συνδεθείτε γρήγορα και
μεταφέρετε πληροφορίες με τη συσκευή
ανάγνωσης ψηφιακών μέσων 6 σε 1 και έξι
θύρες USB 2.0 Hi-Speed. Με τη λεπτή
μονάδα θήκης δίσκου DVD-RW, μπορείτε
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
για ανάκτηση δεδομένων ή να δείτε υλικό
πολυμέσων. Το προεγκατεστημένο
λογισμικό, που περιλαμβάνει δοκιμαστική
έκδοση του Microsoft Office Suite και το
McAfee Antivirus, παρέχει σημαντικές
λειτουργίες για αύξηση της
παραγωγικότητας και διαχείριση του
χρόνου, καθιστώντας τον υπολογιστή
Compaq 100eu All-in-One ιδανικό για την
επιχείρησή σας.
Οικονομία και περιβαλλοντική
προστασία
Ο υπολογιστής 100eu All-in-One έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα την απόδοση και
σας παρέχει ένα ενιαίο σύστημα
υπολογιστή και οθόνης σε οικονομική τιμή.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά
συστήματα επιτραπέζιων υπολογιστών και
οθονών που απαιτούν δύο τροφοδοτικά, ο

υπολογιστής 100eu διαθέτει μία ενιαία
τροφοδοσία. Ο υπολογιστής 100eu μειώνει
τα έξοδα καταναλώνοντας τη μισή
ηλεκτρική ενέργεια - 75% σε αναστολή
λειτουργίας.
Απόλυτη αξιοπιστία
Η συνεπής απόδοση του Compaq 100eu
All-in-One εξασφαλίζει συνεπή
παραγωγικότητα. Όλοι οι υπολογιστές
Compaq υποστηρίζονται από την HP, την
κορυφαία εταιρεία υπολογιστών στον
κόσμο σε θέματα ποιότητας και
εξυπηρέτησης. Χάρη στη βασική εγγύηση
ενός έτους, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι
θα έχετε βραβευμένη υποστήριξη και
εξυπηρέτηση για την επένδυσή σας ΙΤ.
Απλοποιούμε την τεχνολογία για να
μπορείτε να επικεντρωθείτε στην
επιχείρησή σας!
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Μορφή

All-in-one

Λειτουργικό σύστημα

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

Chipset

Intel® NM10 Express

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Core™ D410 (1,66 GHz, 512 KB L2 cache)

Μνήµη

Μνήμη DRAM DDR2-Synch PC2-6400 από 1 έως 4 GB

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης
Αποσπώμενα μέσα

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

Λογισμικό

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

Γραφικά

Ενσωματωμένο Intel Graphics Media Accelerator

Θύρες και υποδοχές

5 USB 2.0, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 RJ-45

Δίκτυο

Ενσωματωμένη κάρτα Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet, Half Minicard 802.11b/g/n 1X1 Wi-Fi

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC887, ενσωματωμένη κάμερα web

Συσκευή εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο Compaq USB

Διαστάσεις

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

Βάρος

4,35 kg

Ισχύς

Προσαρμογέας 65W, είσοδος 100V - 240V, έξοδος 19V

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, με τυπική εγγύηση 1-1-0 ή 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επιχειρησιακό
μοντέλο.

Μονάδα εγγραφής DVD SATA SuperMulti LightScribe
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Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Επιτόπια υποστήριξη
υλικού την επόμενη
εργάσιμη, εκτός εξωτερικής
οθόνης, για 3 έτη

Υπηρεσία επιτόπιας επισκευής υπολογιστή από πιστοποιημένο τεχνικό HP, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση. (CEE/MEMA)

Αριθμός προϊόντος: UC248C
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Αυτό το σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού
Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να περιλαμβάνεται για μελλοντική αναβάθμιση, αν
το επιθυμείτε. Για το δικαίωμα αυτής της υποβάθμισης ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ή
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και αναμένεται η ετήσια παραγγελία τουλάχιστον 25 συστημάτων πελάτη με την ίδια προσαρμοσμένη εικόνα.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι
ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista® είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
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