Windows®. Uma vida sem limites. A Compaq recomenda o Windows 7.

PC Compaq 100eu
Factor de forma
reduzido
Obtenha grandes ideias sem
ter de pensar a grande escala
Fortaleça os recursos dos seus funcionários sem
sair do orçamento. O Compaq 100eu SFF coloca o
poder da informática num pacote pequeno e com
estilo, a um preço acessível. Com o Windows XP
Home genuíno, um disco rígido SATA-3,0 Gb/s de
160 GB 7200, 1 GB PC2-6400 DDR2-800
SODIMM de memória de sistema e um
Processador Intel® Atom,D410 pode utilizar o
computador assim que o tirar da caixa e começar
logo a trabalhar.

Simplicidade com estilo sem o
sacrifício
O elegante e leve Compaq 100eu SFF
fornece um desempenho equilibrado com
1/3 do tamanho de outros PCs. Ligue-se
rapidamente e transfira informações de e
para dispositivos externos com o leitor
multimédia digital 6 em 1 e seis portas
Hi-Speed USB 2.0. Com o Super-Multi
DVD, faça cópias de segurança de dados
ou ouça o seu CD favorito. A versão de
teste pré-instalada do Microsoft Office
Suite fornece as funcionalidades
essenciais para aumentar a produtividade
e gerir o seu tempo. Com ligação à
Internet integrada, comunique
instantaneamente com funcionários que
trabalham à distância ou clientes, em
qualquer lado, utilizando as portas mic e
de auscultadores de acesso dianteiro, com
a protecção do McAfee Antivirus.
Durabilidade sem o desperdício
O seu negócio irá poupar dinheiro
enquanto poupa o ambiente. Concebido
para ser eficiente, o Compaq 100eu SFF
foi fabricado com os mesmos materiais de
qualidade das micro torres da geração
anterior, mas com 50% menos de metal e
plástico. Utiliza 85% da fonte de
alimentação externa, poupando
electricidade. A acústica de classe 2
torna-o mais silencioso do que os PCs

tradicionais, reduzindo a poluição sonora
no escritório.
Fiabilidade sem preocupações
A produtividade não será comprometida
graças ao desempenho consistente do
Compaq 100eu SFF. Todos os PCs da
Compaq são apoiados pela HP, a marca
de PCs n.º 1 em termos de qualidade e
serviço, a nível mundial. Protegido pela
nossa garantia padrão de um ano, pode
contar sempre com um apoio e serviço
premiados para o seu investimento em TI.
Simplificamos a tecnologia para que possa
concentrar-se no seu negócio!
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Factor de forma

Pequeno formato

Sistema operativo

Windows XP Home genuíno

Chipset

Intel® NM10 Express

Processador

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

Memória

A partir de 1 até 2 GB de DRAM DDR2-Synch PC2-6400

Armazenamento Interno

SATA 3.0 Gb/s 160 GB 7200 rpm NCQ, Smart IV

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti LightScribe

Software

PC preparado para Microsoft Office 2007, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, Internet Explorer 8, Internet
Explorer Home Page, Microsoft Windows Live Toolbar

Gráficos

Intel Graphics Media Accelerator integrado

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 entrada de linha; 1 saída; 1 vídeo VGA; 1 entrada para microfone; 1 RJ-45

Soluções de Expansão

1 PCIe de altura completa

Rede

Ethernet Realtek RTL8103EL 10/100 integrada

Áudio

Áudio integrado de alta definição com codec de áudio Realtek ALC887

Dispositivo de entrada

Teclado standard USB

Dimensões

11,2 x 26 x 23,4 cm

Peso

10,2 kg

Garantia

Protegido por Serviços HP, incluindo uma garantia standard 1-1-0 ou 1-1-1. Os termos e as condições variam segundo o país e/ou modelo comercial.
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Acessórios e serviços recomendados
3 anos de Suporte HW no
local no dia seguinte,
excluindo Monitor Externo

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no local por parte de
um técnico qualificado da HP, se não for possível solucionar os problemas
remotamente. (CEE/MEMA)

Número do produto: UC248C
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Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software
Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7. Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
Disco Windows Vista Business também pode ser incluído para futura actualização, se desejado. Para se qualificar para esta redução, um
utilizador final tem de ser uma empresa (incluindo instituição governamental ou educacional) e espera-se que encomende, anualmente, no
mínimo 25 sistemas de cliente com a mesma imagem personalizada;
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros
países. Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Windows Vista® é uma marca comercial
registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
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