
Eenvoudige, voordelige business pc's.

De HP Compaq Business Desktop dx2000 microtower is
speciaal ontworpen om industriestandaard kenmerken te
bieden voor de laagst mogelijke prijs. Deze compacte
maar uitbreidbare microtowerplatformen zijn gebaseerd
op pc-technologie van Intel® en bevatten alle essentiële
pc-componenten; ze voorzien in de elementaire
computerbehoeften van bedrijven voor een gunstige
prijs. De HP dx2000 heeft een uitstekende prijs-
prestatieverhouding en biedt de kwaliteit,
betrouwbaarheid en service die HP klanten verwachten.

Eenvoudige, voordelige business pc-systemen
Dit uitbreidbare microtowerplatform is een complete pc
die geheel is afgestemd op bedrijven en een zeer
gunstige aanschafpijs heeft. De strenge test- en
kwalificatieprocedures van HP waarborgen een uiterst
betrouwbare werking en lage gebruikskosten tijdens de
gehele levenscyclus van het product.

Betrouwbare technologie van Intel
Intel levert de kerncomponenten van het HP dx2000
platform: stabiele, betrouwbare technologie zoals de
chipset, de microprocessor en de netwerkinterface.

Industriestandaard kenmerken en up-to-date
besturingssystemen
De HP dx2000 levert essentiële prestaties en
functionaliteit, is gebouwd en geconfigureerd met
industriestandaard pc-componenten van
toonaangevende leveranciers en is gekwalificeerd 
voor compatibiliteit met een scala aan door 
HP gecertificeerde pc-componenten. Leverbaar met 
up-to-date besturingssystemen van Microsoft: Windows 
XP Home Edition of Windows XP Professional. Voor
gebruikers die een echt voordelige pc zoeken voor 
alle basisapplicaties is er Mandrake Linux 9,2 met
uitgebreide functionaliteit. U bepaalt zelf uw keuze, 
op basis van uw IT-omgeving.

Compact microtowermodel
Het aantrekkelijke, compacte microtowermodel is
uitbreidbaar en past gemakkelijk in elke omgeving. 
De HP dx2000 werkt waar u wilt – op een bureau of 
op de grond – en heeft volop uitbreidingsmogelijkheden
voor de toekomst.

Geïntegreerde Intel video en complete
multimediafunctionaliteit.
Alle essentiële prestatie-eigenschappen zijn aanwezig,
maar de technologie is eenvoudig gehouden – de
meeste systemen bevatten een optische multimedia-drive;
er is keuze uit een cd-rom drive, een cd-rw drive, een
dvd-rom drive of de nieuwste cd-rw/dvd combo-drive.

HP raadt Microsoft® Windows® XP
Professional aan.
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Chipset

Besturingssysteem

Processor

Geheugen

Maximum geheugen

Vaste schijven

Verwisselbare media

Uitbreidingsposities

Uitbreidingssloten

Geheugensloten

Video

Audiosubsysteem

Communicatie

I/O-poorten en interfaces

Invoerapparaat

Afmetingen (b x d x h)

Voeding

Garantie

Intel® 865GV

Microsoft® Windows® XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a en Mandrake Linux 9.2

Intel® Celeron® met 400-MHz FSB, 128 Kb L2 Advanced Transfer cache; 2,4-GHz, 2,5-GHz, 2,6-GHz en 2,8-GHz; 
Intel Pentium® 4 met 533-MHz FSB, 512 Kb/1 Mb L2 Advanced Transfer cache; 2,8-GHz; Intel Pentium 4 met 800-MHz FSB, 
512 Kb/1 Mb L2 Advanced Transfer cache; Hyper-Threading technologie; 2,8-GHz, 3-GHz en 3,2-GHz

DDR-SDRAM PC2700 en DDR SDRAM PC3200 (een- of twee-kanaals configuraties)

4 Gb

5400-rpm: 40-Gb en 80-Gb SMART III Ultra ATA/100 7200-rpm: 
40-Gb en 80-Gb SMART III Ultra ATA/100

Verwisselbare media: 
48x cd-rom drive; 
48x/32x/48x cd-rw drive; 
combo-drive cd-rw/dvd-rom 16x/40x dvd-rom drive met +r lezen; 
1,44 Mb diskette-drive USB drive-key's

2 ea 5,25-inch extern, 1 ea. 3,5-inch extern
2 ea. 3,5-inch intern

3 ea. volle-lengte 2.3v PCI

4 DIMM's

Intel® Extreme Graphics 2 (geïntegreerd met Intel 865GV chipset)

Geïntegreerde audio, AC '97 codec, inclusief interne luidspreker

Optioneel V.92 56K PCI Win modem
Geïntegreerde Intel PRO/100 10/100 netwerkoplossing

2 USB 2.0 poorten vóór en 6 USB 2.0 poorten achter; 
1 parallelle poort 1 seriële poort; 2 PS/2 poorten; 1 VGA poort; 1 lijningang/-uitgang

HP 2004 standaard toetsenbord (PS/2)
2-knops scrolling-muis (PS/2)

18 x 39,6 x 35,5 cm

max. 50 W

On-site garantie: de driejarige (3-1-1) garantie en service omvat drie jaar garantie 
op onderdelen en één jaar op arbeid en on-site reparatie. Respons op de volgende werkdag. 
Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP raadt Microsoft® Windows® XP Professional aan.

Meer informatie over HP Business Desktop pc’s op de HP website www.hp.com/nl
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