Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť Compaq odporúča systém Windows 7.

Počítač Compaq 100eu
Small Form Factor
Získavajte skvelé myšlienky a
myslite v malom

Vybavte zamestnancov silným nástrojom bez
presiahnutia rozpočtu. Počítač Compaq 100eu
SFF predstavuje výpočtovú silu v malom, štýlovom
obale za dostupnú cenu. So systémom Originálny
Windows XP Home, 160 GB pevným diskom 7 200
ot./min. SATA 3,0 Gb/s, 1 GB systémovej pamäte
PC2-6400 DDR2-800 SODIMM a procesorom
Intel® Atom D410 môžete používať počítač ihneď
po vybalení a okamžite sa venovať podnikaniu.

Štýlová jednoduchosť bez
kompromisov
Elegantný, ľahký počítač Compaq 100eu
SFF poskytuje vyrovnaný výkon v jednej
tretine veľkosti iných stolných počítačov.
Rýchlo pripojte a preneste údaje do a z
externých zariadení s čítačkou digitálnych
médií 6-v-1 a šiestimi vysokorýchlostnými
portami USB 2.0. S jednotkou Super-Multi
DVD môžete zálohovať údaje alebo
počúvať obľúbené disky CD.
Predinštalovaná skúšobná verzia balíka
Microsoft Office poskytuje základné funkcie
na zvýšenie produktivity a správu vášho
času. So zabudovaným pripojením na
Internet môžete okamžite komunikovať s
kolegami na cestách, pracujúcimi z domu
alebo s klientmi pomocou predných portov
na slúchadlá a mikrofón, pričom ste
chránení softvérom McAfee Antivirus.
Trvácnosť bez plytvania
Váš podnik ušetrí peniaze a vy zároveň
šetríte životné prostredie. Počítač Compaq
100eu SFF je navrhnutý pre efektivitu a je
vyrobený z materiálov rovnakej kvality ako
mikroveže predchádzajúcej generácie,
pričom však obsahuje o 50 % menej kovu
a plastu. Využíva 85 % externého
napájania, čím šetrí elektrinu. Vďaka
akustike triedy 2 je počítač tichší než
tradičné stolné počítače, vďaka čomu sa
znižuje hlučnosť v blízkosti kancelárie.

Spoľahlivosť bez starostí
Produktivita nebude obmedzená s trvalým
výkonom počítača Compaq 100eu SFF.
Všetky počítače Compaq sú zastrešené
spoločnosťou HP – značkou č. 1 na svete
z hľadiska kvality a servisu. Chránené
našou štandardnou jednoročnou zárukou,
pričom môžete vždy očakávať špičkovú
podporu a servis pre vašu investíciu do IT.
Zjednodušujeme technológie, aby ste sa
mohli sústrediť na podnikanie!
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Počítač Compaq 100eu Small Form Factor

Vyhotovenie

Small Form Factor:

Operačný systém

Originálny Windows XP Home

Čipová sada

Intel® NM10 Express

Procesor

Procesor Intel® Atom™ D410 (1,66 GHz, vyrovnávacia pamäť 512 KB)

Pamäť

Od 1 do 2 GB DDR2-Synch DRAM PC2-6400

Vnútorná pamäť

160 GB 7 200 ot/min SATA 3,0 Gb/s NCQ, Smart IV

Vymeniteľné médiá

DVD napaľovačka SATA SuperMulti LightScribe

Softvér

Počítač 2007 Microsoft Office Ready, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, Internet Explorer 8, Internet
Explorer Home Page, Microsoft Windows Live Toolbar

Obrázky

Integrovaný Intel Graphics Media Accelerator

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 VGA video; 1 vstup pre mikrofón; 1 RJ-45

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe s plnou výškou

Sieť

Integrovaná Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet

Zvuk

Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením so zvukovým kodekom Realtek ALC887

Vstupná jednotka

Štandardná klávesnica USB

Rozmery

11,2 x 26 x 23,4 cm

Hmotnosť

10,2 kg

Záruka

Chránené prostredníctvom HP Services, vrátanie štandardnej záruky 1-1-0 alebo 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a typu.
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Odporúčané príslušenstvo a služby
3 roky, na mieste v nasl.
prac. deň, okrem ext.
monitora, hardvérová
podpora

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite 3-ročný servis u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom
spoločnosti HP. (CEE/MEMA)

Číslo produktu: UC248C
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Počítač Compaq 100eu Small Form Factor

Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD
mechanika. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so
systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z
radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s
rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka,
alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
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