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Zintegrowany komputer
biurkowy Compaq
100eu
Stylowe urządzenie w małej
obudowie
Więcej możliwości dla pracowników bez
przekraczania budżetu. Ekonomiczny
zintegrowany komputer biurkowy Compaq 100eu
zapewnia dużą moc obliczeniową w niewielkiej,
stylowej obudowie. Komputer jest gotowy do pracy
natychmiast po rozpakowaniu dzięki systemowi
Windows XP Home, dyskowi twardemu SATA
160 GB 7200 obr./min 3 Gb/s 1, pamięci
systemowej 1 GB PC2-6400 DDR2-800 SODIMM i
procesorowi Intel® Atom D410.

Styl i prostota w niewielkich rozmiarach
Elegancki, efektywny zintegrowany
komputer biurkowy Compaq 100eu ma
wbudowany wyświetlacz o przekątnej 50,8
cm (20'') i głośniki, ukrywa też kable i
zapewnia porządek wśród urządzeń
peryferyjnych. Komputer 100eu zapewnia
zrównoważoną wydajność w niewielkim
urządzeniu. Czytnik kart pamięci „6 w 1” i 6
portów Hi-Speed USB 2.0 pozwala szybko
podłączać urządzenia zewnętrzne i
przesyłać informacje. Dzięki napędowi
DVD-RW slim można tworzyć kopie
zapasowe i odzyskiwać dane, a także
przeglądać multimedia. Zainstalowane
fabrycznie oprogramowanie, w tym próbna
wersja pakietu Microsoft Office i program
McAfee Antivirus, zwiększa wydajność i
oszczędza czas użytkownika, dzięki czemu
zintegrowany komputer Compaq 100eu
idealnie się sprawdza w firmie.
Oszczędność pieniędzy i ochrona
środowiska
Wydajny, przystępny cenowo zintegrowany
komputer biurkowy 100eu to komputer
stacjonarny i monitor w jednym. W
przeciwieństwie do tradycyjnych systemów
składających się z komputera biurkowego i
wyświetlacza, które potrzebują dwóch
zasilaczy, urządzenie 100eu korzysta z
jednego źródła zasilania. Komputer 100eu
obniża koszty zasilania, ponieważ zużywa

o połowę — a w trybie uśpienia nawet o
75% — mniej prądu.
Niezawodność bez problemów
Stała, wysoka wydajność zintegrowanego
komputera Compaq 100eu zwiększa
produktywność firmy. Wszystkie komputery
biurkowe Compaq zapewniają doskonałą
jakość i dostęp do najlepszego na świecie
serwisu HP. Urządzenia są objęte
standardową, roczną gwarancją, 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

Zintegrowany komputer biurkowy

System operacyjny

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

Zestaw układów

Intel® NM10 Express

Procesor

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

Pamięć

Od 1 do 4 GB pamięci DRAM DDR2-Synch PC2-6400

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk SATA 160 GB 7200 obr./min 3 Gb/s NCQ, Smart IV

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD SuperMulti LightScribe SATA

Oprogramowanie

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

Grafika

Zintegrowany akcelerator Intel Graphics Media Accelerator

Porty i złącza

5 portów USB 2.0; 1 wejście mikrofonu; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze RJ-45

Sieć

Zintegrowana karta sieciowa Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet; Karta sieciowa Half Minicard 802.11b/g/n 1X1 Wi-Fi

Karta dźwiękowa

Wbudowany podsystem dźwiękowy High Definition z kodekiem Realtek ALC887; Wbudowana kamera internetowa

Urządzenie wejściowe

Standardowa klawiatura Compaq USB

Wymiary

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

Waga

4,35 kg

Zasilanie

Zasilacz 65 W, napięcie wejściowe 100 V–240 V, napięcie wyjściowe 19 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
3-letnia gwarancja z
dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym,
nie obejmuje monitora
zewnętrznego, serwis
sprzętu

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie
przeprowadzona z dojazdem na miejsce przez specjalistę zakwalifikowanego
przez HP (usługa dostępna przez 3 lata). (CEE/MEMA)

Numer produktu: UC248C
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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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