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Compaq 100eu PC med
liten formfaktor
Få dine beste ideer ved å
tenke lite

Gjør medarbeiderne effektive uten å overskride
budsjettet. Compaq 100eu SFF plasserer
databehandlingskraften i en stilig, liten pakke til en
rimelig pris. Du kan bruke datamaskinen rett fra
esken og starte arbeidet med en gang med Ekte
Windows XP Home, en 160 GB 7200 SATA 3,0
Gbps harddisk, 1 GB PC2-6400 DDR2-800
SODIMM-systemminne og en Intel® Atom D410
prosessor.

Stilig enkelhet uten at du må ofre noe
Den slanke, lette Compaq 100eu SFF
sørger for en balansert ytelse i en tredel av
størrelsen til andre stasjonære PCer. Koble
raskt til og overfør informasjon til og fra
eksterne enheter med en 6-i-1 digital
medieleser og seks Hi-Speed 2.0
USB-porter. Med Super-Multi DVD kan du
sikkerhetskopiere data eller lytte til
favoritt-CDer. Den forhåndsinstallerte
prøveversjonen av Microsoft Office Suite
gir nødvendig funksjonalitet til å øke
produktiviteten og styre tiden. Med
innebygd Internett-tilkobling kan man
umiddelbart kommunisere med pendlende
medarbeidere eller kunder hvor som helst
via hodetelefon- og mikrofonkontaktene på
fronten, som beskyttes av McAfee
Antivirus.
Holdbarhet uten sløsing
Bedriften vil spare penger mens du sparer
miljøet. Compaq 100eu SFF er konstruert
for effektivitet og er produsert med de
samme kvalitetsmaterialene som tidligere
generasjoners mikrotårn, bare med 50
prosent mindre metall og plast. Den bruker
85% av den eksterne strømtilførselen og
sparer strøm. Klasse 2-akustikk gjør den
mer stillegående enn tradisjonelle
stasjonære PCer, slik at støyforurensingen
på kontoret reduseres.

Pålitelighet uten bekymringer
Produktiviteten vil ikke bli hemmet med
den konsistente ytelsen til Compaq 100eu
SFF. Alle Compaq PCer har HP, verdens
fremste PC-merke når det gjelder kvalitet
og service, i ryggen. Med vår ettårs
standardgaranti kan du alltid forvente
prisbelønnet kundestøtte og service for
IT-investeringen. Vi forenkler teknologi slik
at du kan tenke på bedriften!
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Formfaktor

Liten formfaktor

Operativsystem

Ekte Windows XP Home

Brikkesett

Intel® NM10 Express

Prosessor

Intel® Atom™ D410 prosessor (1,66 GHz, 512 kB L2-cache)

Minne

Fra 1 til 2 GB DDR2-Synch DRAM PC2-6400

Internt lager

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

Uttakbare medier

SATA SuperMulti LightScribe DVD-brenner

Programvare

2007 Microsoft Office Ready PC, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, Internet Explorer 8, Internet
Explorer-startside, Microsoft Windows Live-verktøylinje

Grafikk

Integrert Intel Graphics Media Accelerator

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 linjeinngang; 1 linjeutgang; 1 VGA-skjerm; 1 mikrofoninngang; 1 RJ-45

Utvidelsesløsninger

1 PCIe med full høyde

Nettverk

Integrert Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet

Lyd

Integrert HD-lyd med Realtek ALC887-lydkodek

Inndataenhet

USB standardtastatur

Mål

11,2 x 26 x 23,4 cm

Vekt

10,2 kg

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-0 eller 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.
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Anbefalt tilbehør og tjenester
3 års maskinvarestøtte
neste på stedet, unntatt
ekstern skjerm

Få 3 års reparasjon av databehandlingsenheten utført av en kvalifisert HP-tekniker
på stedet hvis problemet ikke kan løses via fjernstyring. (CEE/MEMA)

Produktnummer: UC248C
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Det kan være at maskinvaren krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-spiller for å kunne installere Windows
7-programvaren og få full nytte av Windows 7-funksjonaliteten. Se http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer. Disk med Windows
7 Professional kan følge med for eventuell fremtidig oppgradering. For å kvalifisere for denne nedgraderingen må en sluttbruker være en bedrift
(inkludert offentlig etat eller utdanningsinstitusjon) og forventes å bestille minst 25 kundesystemer med samme egendefinerte image i året.
Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft, Windows og
Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Windows Vista® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
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