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Računalnik Compaq
100eu v majhnem ohišju
Če razmišljate o malih
stvareh, dobite odlične ideje

Svojim zaposlenim dajte moč, ne da bi prekoračili
proračuna. Računalnik Compaq 100eu SFF moč
računalništva daje v majhen, moden paket po
ugodni ceni. Z operacijskim sistemom Pristni
Windows XP Home, trdim diskom 160 GB 7200
SATA-3.0 Gb/s, 1 GB sistemskega pomnilnika
PC2-6400 DDR2-800 SODIMM in procesorjem
Intel® Atom D410 lahko računalnik začnete
uporabljati takoj in se takoj posvetite delu.

Modna preprostost brez tveganja
Modni, lahki računalnik Compaq 100eu
SFF ponuja uravnoteženo delovanje pri 1/3
velikosti drugih namiznih računalnikov.
Hitro se povežite in prenašajte informacije
v zunanje naprave in iz njih z bralnikom
digitalnih kartic 6-v-1 in šestimi vrati
Hi-Speed 2.0 USB. S pogonom
Super-Multi DVD varnostno kopirajte
podatke ali poslušajte svoj priljubljeni CD.
Predhodno nameščena preizkusna
različica zbirke Microsoft Office ponuja
ključne funkcije za povečanje
produktivnosti in upravljanje časa. Z
vgrajeno internetno povezavo lahko kjer
koli takoj komunicirate s
telekomunikacijskimi delavci ali strankami
prek slušalk in vrat za mikrofon, do katerih
dostopate s sprednje strani, računalnik pa
ščiti protivirusni program McAfee.
Vzdržljivost brez razsipavanja
Pri vašem poslu boste prihranili denar,
hkrati pa ohranili okolje. Računalnik
Compaq 100eu SFF, oblikovan tako, da bo
učinkovit, je izdelan iz materialov enake
kakovosti kot računalniki v ohišju
mikrostolp prejšnje generacije, vendar je
uporabljeno 50 % manj kovin in plastike.
Uporablja 85 % zunanjega vira napajanja,
tako da varčuje z elektriko. Akustika
razreda 2 pomeni, da je računalnik tišji od
tradicionalnih računalnikov in tako
zmanjšuje hrup v pisarni.

Brezskrbna zanesljivost
Z vedno kakovostnim delovanjem
računalnika Compaq 100eu SFF
produktivnost ne bo ovirana. Vse
računalnike Compaq podpira HP, vodilna
računalniška znamka na svetu glede
kakovosti in storitev. Ker je računalnik
zaščiten z našo standardno, enoletno
garancijo, lahko vedno pričakujete
nagrajeno podporo in storitve za svojo
naložbo IT. Poenostavljamo tehnologijo,
tako da se lahko osredotočite na posel!
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Lastnosti oblike

Ohišje majhne velikosti

Operacijski sistem

Pristni Windows XP Home

Nabor vezij

Intel® NM10 Express

Procesor

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

Pomnilnik

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

Notranji pomnilnik

Disk 3,0 Gb/s NCQ 160 GB 7200 obr/min, Smart IV

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD-zapisovalnik SATA SuperMulti LightScribe

Programska oprema

2007 Microsoft Office Ready PC, PDF Complete, CyberLink Power2Go, CyberLink LabelPrint, LightScribe Runtime, Internet Explorer 8, Internet Explorer
Home Page, orodna vrstica Microsoft Windows Live

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel Graphics Media Accelerator

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 linijski vhod; 1 linijski izhod; 1 VGA video; 1 vhod za mikrofon; 1 RJ-45

Možnosti razširitve

1 PCIe polne višine

Omrežje

Vgrajen omrežni vmesnik Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet

Zvočna kartica

Vgrajen zvok High Definition s kodekom Realtek ALC887

Vhodna naprava

Standardna tipkovnica USB

Mere

11,2 x 26 x 23,4 cm

Teža

10,2 kg

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-0 ali 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni
model.
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Priporočeni pripomočki in storitve
3-letna podpora za strojno
opremo na mestu, razen za
zunanji monitor

Če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo, imate možnost popravila na domu za
obdobje 3 let, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP. (CEE/MEMA)

Številka izdelka: UC248C
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Ta sistem bo za namestitev programske opreme Windows 7 in za popoln izkoristek njene funkcionalnosti morda zahteval nadgrajeno in/ali
posebej kupljeno strojno opremo in/ali pogon DVD. Za podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Priložen je tudi disk Windows 7 Professional, ki ga lahko po želji uporabite za morebitno
nadgradnjo. Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki letno
kupijo vsaj 25 uporabniških sistemov z enako prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft, Windows
in Windows Vista so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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