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Compaq 100eu Small
Form Factor pc
Få meget ud af denne lille
enhed

Giv de ansatte en god løsning, der kan holdes
inden for budgettet. Med Compaq 100eu SFF får
du en effektiv pc i et lille og elegant design til en
overkommelig pris. Med Original 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 uden kompromiser
Med den elegante og lette Compaq 100eu
SFF får du effektiv ydelse i en enhed, der
kun fylder 1/3 af andre stationære pc'er.
Opret hurtigt forbindelse, og overfør data til
og fra eksterne enheder med 6-i-1 læseren
til digitale medier og 6 High-Speed 2.0
USB-stik. Med Super-Multi DVD] kan du
sikkerhedskopiere eller lytte til dine
foretrukne cd'er. Den forudinstallerede
Microsoft Office-pakke har den
basisfunktionalitet, der skal til for at øge
produktiviteten og holde styr på tiden. Med
indbygget internettilslutning kan du med
det samme kommunikere med
medarbejdere på farten eller kunder vha.
hovedtelefon- og mikrofonstik på fronten,
og det hele er beskyttet af McAfee
Antivirus.
Holdbarhed uden spild
Virksomheden sparer penge, samtidig med
der tages hensyn til miljøet. Compaq
100eu SFF, der er designet med henblik på
effektivitet, er fremstillet af det samme
materiale som tidligere generationer af
microtower pc'er, men der er brugt 50%
mindre metal og plastik. Den bruger 85%
af den eksterne strømforsyning og sparer
således strøm. Klasse 2 akustik gør den
mere stille end traditionelle stationære
pc'er, hvilket giver et mere roligt miljø på
kontoret.

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

Lille formfaktor

Operativsystem

Original Windows XP Home

Chipsæt

Intel® NM10 Express

Processor

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

RAM

Fra 1 MB til 2 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, Internet Explorer 8, Internet Explorer
Home Page, Microsoft Windows Live Toolbar

Grafik

Integreret Intel Graphics Media Accelerator

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 indgang; 1 line out; 1 VGA video; 1 mikrofonstik; 1 RJ-45

Udvidelsesløsninger

1 PCIe i fuld højde

Netværk

Integreret Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet

Lyd

Integreret High Definition-lyd med Realtek ALC887 codec

Inputenhed

HP USB-standardtastatur

Mål

11,2 x 26 x 23,4 cm

Vægt

10,2 kg

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.
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