Windows®. Korlátok nélküli élet. A Compaq a Windows 7 operációs rendszert ajánlja.

Compaq 100eu
többfunkciós
számítógép
Elegáns számítástechnika,
helykímélő burkolatban
Erős eszköz a munkatársaknak,
költségkeret-túllépés nélkül. A kedvező árú
Compaq 100eu All-in-One többfunkciós
számítógép a számítógépes teljesítményt egyetlen
kicsi, elegáns burkolatba sűríti. A Windows XP
Home operációs rendszerrel, 160 GB-os 7200
SATA 3.0 Gb/s merevlemezzel, 1 GB PC2-6400
DDR2-800 SODIMM rendszermemóriával és
Intel® Atom D410 processzorral rendelkező
számítógép a kicsomagolás után azonnal
használható és a vállalkozás szolgálatába
állítható.
Elegáns egyszerűség, csinos
burkolatban
A kecses, egyszerűsített Compaq 100eu
All-in-One többfunkciós eszköz beépített
50,8 cm-es (20"-es) kijelzővel és
hangszórókkal rendelkezik, és elrejti a
kábeleket és a rendetlennek ható
tartozékokat. A 100eu kis formátuma
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt. A 6 az
1-ben digitális médiaolvasó és a hat nagy
sebességű 2.0 USB-port használata gyors
csatlakozást és információátvitelt biztosít.
A vékony tálcás DVD-RW meghajtó
lehetővé teszi a biztonsági adatmentést és
-helyreállítást, vagy a multimédiás anyagok
áttekintését. A Microsoft Office
szoftvercsomag próbaváltozatát és McAfee
vírusirtót is tartalmazó, előtelepített
szoftverkészlet biztosítja a termelékenység
fokozásához és az időgazdálkodáshoz
szükséges alapvető funkciókat, így a
Compaq 100eu All-in-One többfunkciós
eszköz tökéletesen illeszkedik a
vállalkozáshoz.
Pénz- és környezetkímélés
A hatékonyságra tervezett 100eu
All-in-One többfunkciós egység
számítógépet és monitort nyújt egy
dobozban, kedvező áron. A két
tápegységet igénylő, hagyományos asztali
számítógépet és kijelzőt alkalmazó
rendszerekkel szemben a 100eu egyetlen
tápegységgel rendelkezik. Feleakkora –

alvó üzemmódban 75%-kal kevesebb –
energiafogyasztása révén a 100eu
csökkenti a használati költségeket.
Gondtalan megbízhatóság
A Compaq 100eu All-in-One többfunkciós
eszköz egyenletes teljesítménye nem fogja
vissza a termelékenységet. A Compaq
számítógépek minőségéről és a szervizről
a HP, a világ első számú
számítógépgyártója gondoskodik.
Alapértelmezett egyéves garanciánk révén
az informatikai beruházás számára
díjnyertes támogatás és szerviz áll
rendelkezésre. Egyszerűsítjük a
technológiát, hogy ügyfeleink a
vállalkozásukra összpontosíthassanak!
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Compaq 100eu többfunkciós számítógép

Helyigény

All-in-one

Operációs rendszer

Eredeti Windows XP Home

Lapkakészlet

Intel® NM10 Express

Processzor

Intel® Atom™ D410 processzor (1,66 GHz, 512 KB L2 gyorsítótár)

Memória

1–4 GB DDR2-Synch DRAM PC2-6400

Belső tárolás

160 GB-os, 7200 f/p SATA 3.0 Gbit/s NCQ, Smart IV

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti LightScribe DVD-író

Szoftver

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

Grafikus rendszer

Beépített Intel Graphics Media Accelerator

Portok és csatlakozók

5 USB 2.0; 1 mikrofonbemenet; 1 audió fejhallgató-csatlakozó; 1 RJ-45

Hálózat

Beépített Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet

Hangeszközök

Beépített, nagy felbontású hangrendszer Realtek ALC887 kodekkel

Bemeneti eszköz

Compaq USB szabványos billentyűzet

Méretek

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

Súly

4,35 kg

Áramellátás

Üzemi feszültségtartomány: 90–140 V~ vagy 180–264 V~; Névleges feszültségtartomány: 100–127 V~ vagy 200–240 V~

Garancia

A HP Services által védett, 1-1-0 vagy 1-1-1 év szabványos garanciával. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek
lehetnek.
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Ajánlott tartozékok és szolgáltatások
3 év következő helyszíni,
kiv. külső monitor,
hardvertámogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves helyszíni javítást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg. (CEE/MEMA)

Termékszám: UC248C
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A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön
megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet. Részletek: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Igény szerint a Windows 7
Professional telepítőlemezt is mellékeljük a jövőbeni frissítések elvégzéséhez. A korábbi változatokhoz („downgrade”) való jogosultság feltételei
az alábbiak: a végfelhasználónak üzleti (illetve kormányzati vagy oktatási intézményekben dolgozó) felhasználónak kell lennie, és évente
legalább 25, azonos felszereltségű rendszert kell megrendelnie.
Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
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