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Komputer Compaq
100eu Small Form
Factor
Niewielkie urządzenie, wielkie
pomysły
Więcej możliwości dla pracowników bez
przekraczania budżetu. Komputer Compaq 100eu
SFF oferuje dużą moc obliczeniową w niewielkiej,
stylowej obudowie i przystępnej cenie. Komputer
jest gotowy do pracy natychmiast po rozpakowaniu
dzięki systemowi Oryginalny Windows XP Home,
dyskowi twardemu SATA 160 GB 7200 obr./min
3 Gb/s, pamięci systemowej 1 GB PC2-6400
DDR2-800 SODIMM i procesorowi Intel® Atom
D410.

Styl i prostota bez kompromisów
Elegancki, lekki komputer Compaq 100eu
SFF zapewnia zrównoważoną wydajność
w urządzeniu o wielkości 1/3 innych
komputerów biurkowych. Czytnik kart
pamięci „6 w 1” i 6 portów Hi-Speed USB
2.0 pozwala szybko podłączać urządzenia
zewnętrzne i przesyłać informacje. Napęd
DVD Super-Multi umożliwia tworzenie kopii
zapasowych lub słuchanie ulubionych płyt.
Zainstalowana fabrycznie próbna wersja
pakietu Microsoft Office zapewnia
niezbędne funkcje zwiększające
wydajność i oszczędzające czas
użytkownika. Dzięki wbudowanej łączności
internetowej i oprogramowaniu McAfee
Antivirus firma może natychmiast w
bezpieczny sposób skontaktować się z
osobami pracującymi w domu lub
znajdującymi się w dowolnym miejscu
klientami, korzystając z umieszczonych z
przodu gniazd słuchawek i mikrofonu.
Trwałość bez strat
Firma może zaoszczędzić pieniądze, a
jednocześnie chronić środowisko. Wydajny
komputer Compaq 100eu SFF
wyprodukowano z materiałów o równie
wysokiej jakości co mikrowieże
poprzedniej generacji, wykorzystano przy
tym jednak o 50% mniej metalu i plastiku.
Zużywa 85% mocy zasilacza
zewnętrznego, co pozwala zaoszczędzić
prąd. Urządzenie 2. klasy akustycznej jest

cichsze niż tradycyjne komputery
biurkowe, dzięki czemu ogranicza emisję
hałasu w biurze.
Niezawodność bez problemów
Stała, wysoka wydajność komputera
Compaq 100eu SFF 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 zawsze 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

Small Form Factor

System operacyjny

Oryginalny Windows XP Home

Zestaw układów

Intel® NM10 Express

Procesor

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

Pamięć

Od 1 do 2 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, Internet Explorer 8, Internet Explorer
Home Page, Microsoft Windows Live Toolbar

Grafika

Zintegrowany akcelerator Intel Graphics Media Accelerator

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe; 1 port wideo VGA; 1 wejście mikrofonu; 1 złącze RJ-45

Rozszerzenia

1 pełnej wysokości gniazdo PCIe

Sieć

Zintegrowana karta sieciowa Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet

Karta dźwiękowa

Wbudowany podsystem dźwiękowy HD z kodekiem Realtek ALC887

Urządzenie wejściowe

Standardowa klawiatura USB

Wymiary

11,2 x 26 x 23,4 cm

Waga

10,2 kg

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

Windows®. Życie bez ograniczeń. Compaq zaleca system Windows 7.

Komputer Compaq 100eu Small Form Factor

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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