HP Compaq dc5100 Business desktop pc

HP raadt Microsoft® Windows® XP Professional aan
De HP Compaq dc5100 Business desktop pc biedt
uitgebreide beheeroplossingen, lange levenscycli en
een gemeenschappelijk software-image om de
supportkosten te verlagen en het pc-gebruik voor
uiteenlopende zakelijke toepassingen te
vergemakkelijken. Dit flexibele desktopmodel is
leverbaar in twee behuizingen, biedt mainstream
functionaliteit en support en is gemakkelijk te
implementeren in elke bestaande IT-infrastructuur.

Uitzonderlijk voordelig tijdens de gehele levenscyclus
De HP dc5100 verlaagt de totale gebruikskosten met
voorgeïnstalleerde software-images en een
gemeenschappelijke chipset, zodat modellen minder
vaak opnieuw hoeven te worden gekwalificeerd. HP
levert een stabiel, consistent platform met
geavanceerde beheermogelijkheden waarmee klanten
een maximaal rendement op hun IT-investering
behalen.

Gemakkelijk te implementeren
Met één software-image voor alle producten met
dezelfde chipset vormt de HP dc5100 een consistent
en stabiel platform. Dit stelt IT- en inkoopmanagers in
staat systeemimplementaties te plannen voor perioden
tot 12 maanden.

Flexibiliteit voor specifieke zakelijke toepassingen
De HP dc5100 is uiterst flexibel; klanten hebben
keuze uit twee modellen met beide hetzelfde software
image, zodat ze de juiste combinatie van functies en
mogelijkheden kunnen kiezen voor hun behoeften en
budget, zonder zich te moeten beperken tot een type
behuizing.

Gemakkelijk te beheren
De HP dc5100 bevat geïntegreerde beheertools die
het beheer vereenvoudigen, doordat minimale
hardware- en software-aanpassingen nodig zijn tijdens
de levenscyclus van de pc. Met proactieve HP
programma's zoals HP Change Control en Product
Change Notification (PCN) kunnen veranderingen tot
60 dagen van tevoren worden gepland. PCN is
beschikbaar voor alle klanten via registratie op:
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php.

Service en support
De HP dc5100 wordt ondersteund door een krachtig
service- en supportaanbod en een 3/1/1 garantie (3
jaar garantie: 1e jaar aan huis, de volgende
werkdag, 2e en 3e jaar via de dealer of HP Service
Center, alleen onderdelen) of 3/3/3 (3 jaar garantie,
aan huis, de volgende werkdag). Beide inclusief
telefonische ondersteuning op software.

Verhoogde productiviteit
De HP dc5100 optimaliseert de productiviteit met
stabiele, lange levenscycli en functies voor het beheren
van de overgang van pc's in het netwerk, zodat
klanten zich op hun eigen werk kunnen concentreren.

Mainstream functionaliteit en geavanceerde
beheermogelijkheden voor een breed scala aan zakelijke
toepassingen
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Form factor

Small Form Factor

Besturingssysteem/software

Microsoft® Windows® XP Professional SP2
Microsoft® Windows® XP Home SP2
SuSE Linux

Processor

Intel® Celeron® D processor 330 / 335 / 340 / 345 (2,66 tot 3,06 GHz, 256 KB L2 cache, 533-MHz FSB) of Intel® Pentium® 4 processor
520 / 530 / 540 / 550 met HT technologie (2,8 tot 3,4 GHz, 1 MB L2 cache, 800-MHz FSB)

Chipset

Intel® 915GV Express

Geheugen

Van 256 MB tot 4 GB DDR2-Synch DRAM PC2-3200 en PC2-4200 (single channel and dual channel configuraties)

Geheugenslots

4 DIMM

Maximum geheugen

4-GB DDR2-Synch DRAM

Vaste schijf/schijven

40- tot 160-GB Serial ATA 1,5 GB/s SMART III vaste schijf

Uitbreidingsposities

1 externe 5,25 inch en 1 externe 3,5 inch
1 interne 3,5 inch

Verwisselbare media

Max. 48x cd-rom drive
48x/32x/48x cd-rw drive
16x/40x dvd-rom met +r lezen
48x/32x/48x/16x cd-rw/dvd-rom combo-drive
16x 4,7-GB dvd+r/rw drive

Video

Intel® video media-accelerator 900

Uitbreidingsslots

2 laag-model PCI, 1 PCI express

Geluid

Geïntegreerde digitale audio

Communicatie

Geïntegreerd Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet voor HP

I/O-poorten en connectoren

Achterzijde: 6 USB 2.0, 1 serieel standaard, 1 serieel optioneel, 1 parallel, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, audio in-/uitgang
Voorzijde: 2 USB 2.0, hoofdtelefoon en microfoon

Software

Microsoft® Windows® XP Professional SP2, Microsoft® Windows® XP Home SP2, configuratiesoftware, diagnose voor Windows®, Microsoft®
Internet Explorer, Norton AntiVirus 2004, Microsoft® Office XP Small Business Edition, Microsoft® Office XP Basic, PDF Complete (alleen in het
Engels)
Altiris Deployment Solution Agent, HP Client Manager Software, opstarten van diskette, netwerk of disk-on-key

Invoerapparaten

Standaard toetsenbord
2-knops scroll-muis

Afmetingen (b x d x h)

100 x 378 x 338 mm

175 x 420 x 366 mm

Gewicht

9 kg

11 kg

Voeding

240 watts maximaal

300 watts maximaal

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 3-1-1 of 3-3-3 standaardgarantie, die kan worden uitgebreid. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde
beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Microtower

2 externe 5,25 inch en 2 externe 3,5 inch
2 interne 3,5 inch

2 volle-hoogte PCI, 1 PCI express

