HP Compaq dc7100 Business desktop pc

HP raadt Microsoft® Windows® XP Professional aan
De HP Compaq Business desktop pc dc7100 is een
uitzonderlijk stabiel platform voor zakelijke gebruikers
dat de gebruikskosten verlaagt zonder concessies aan
de productiviteit. Met een gemeenschappelijk
software-image, verbeterde beheeroplossingen en een
overzichtelijk productaanbod is de HP dc7100
gemakkelijk te implementeren en te onderhouden in
elke bestaande IT-infrastructuur.
Hogere prestaties en productiviteit
Afdekplaten voor de poorten aan de achterzijde
voorkomen ongeautoriseerde toegang tot I/O,
solenoid-vergrendeling om de behuizing remote via
het netwerk te vergrendelen en ontgrendelen. HP
ProtectTools geïntegreerde beveiliging biedt
platformverificatie, encryptiefuncties en
gegevensoverdrachtverificatie.
Uitstekende beveiligingskenmerken
De HP dc7100 heeft een reeks beveiligingskenmerken
die niet alleen het apparaat maar ook uw gegevens
beschermen. Beveiligingsopties omvatten afdekplaten
voor de poorten aan de achterzijde die
ongeautoriseerde toegang tot I/O voorkomen,
smart-cover-lock waarmee de behuizing remote via het
netwerk kan worden vergrendeld en ontgrendeld. HP
ProtectTools Embedded Security is een
hardware-/software-oplossing die platformverificatie,
cryptografiefuncties en datatransmissieverificatie biedt.
Beveiligingskenmerken die de apparatuur beschermen
omvatten een veiligheidsslot en een klemslot voor de
behuizing waarmee de pc aan een vaste structuur kan
worden bevestigd.

Gemakkelijk te onderhouden
De HP dc7100 is gemakkelijk te onderhouden en te
begrijpen, met gemeenschappelijke eigenschappen
voor verschillende uitbreidbare behuizingen en
configuraties. Praktische ontwerpkenmerken – zoals
zonder gereedschap toegankelijke PCA
moederborden, gemakkelijk te verwijderen behuizing
en kabels met kleurcodering – stellen gebruikers in
staat zelf snel en gemakkelijk upgrades en reparaties
uit te voeren.
Uitzonderlijk voordelig tijdens de gehele levenscyclus
HP zet zich in voor de levering van een stabiel,
consistent platform met geavanceerde service- en
beheeroplossingen waarmee klanten een maximaal
rendement op hun IT-investering behalen.
Voorgeïnstalleerde software-images en een
gemeenschappelijke chipset besparen op
herkwalificeren van modellen.
Complete controle
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.

Stabiele, beheerbare en veilige desktopoplossingen met
lage totale gebruikskosten
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Form factor

Ultra-slim desktop

Besturingssysteem

Microsoft® Windows® 2000
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
SuSE Linux® Professional 9
FreeDOS

Processor

Intel® Celeron® D processor 330 / 335 (2,66 tot 2,8 GHz, 256 KB L2 cache, 533-MHz FSB) of Intel® Pentium® 4 processor 520 / 530 / 540
/ 550 / 560 met HT technologie (2,8 tot 3,6 GHz, 1 MB L2 cache, 800-MHz FSB)

Chipset

Intel® 915GV chipset

Geheugen

DDR-Synch DRAM PC3200 (400 MHz) niet-ECC (een-kanaals en twee-kanaals configuraties beschikbaar)

Geheugenslots

3 DIMM-slots

Vaste schijf/schijven

40- tot 160-GB seriële ATA/100 vaste schijf

Uitbreidingsposities

1 externe multibay, 1 interne 3,5-inch
inbouwplaats

Verwisselbare media

Multibay drive: 24x cd-rom, 24x/24x/24x/8x Max. 48x cd-rom drive, 48x/32x/48x cd-rw drive, 16x/40x dvd-rom met +r lezen,
dvd-cdrw, 8x/24x dvd-rom of 1,44-MB
48x/32x/48x/16x cd-rw/dvd-rom combo-drive of 8x 4,7-GB dvd+r/rw drive
diskettedrive

Video

Intel® Graphics Media Accelerator 900 grafische controller
NVIDIA Quadro NVS 280 grafische kaart

Uitbreidingsslots

1 volle-hoogte PCI

Communicatie

Optioneel Agere 56-K PCI softmodem; Geïntegreerde Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet NIC

I/O-poorten en connectoren

Achterzijde: 6 USB 2.0, 1 optionele seriële
poort, 1 optionele parallelle poort, 2 PS/2, 1
RJ-45, 1 VGA, audio in-/uitgang
Voorzijde: 2 USB 2.0, hoofdtelefoon en
microfoon

Software

Op geselecteerde modellen: Microsoft® Office 2003 Small Business Edition, Microsoft® Office 2003 Basic, WinDVD, WinDVD Creator, Roxio
Easy CD & DVD Creator, Dantz Retrospect Backup Express (gebruikt met dvd), Norton Antivirus 2004
Maple herstel-cd, Altiris Local Recovery backupsoftware voorgeladen en Norton Antivirus 2004 op geselecteerde modellen

Invoerapparaten

PS/2 of USB 2004 standaard toetsenbord
PS/2 of USB 2-knops scroll-muis of optische muis

Afmetingen (B x D x H)

31,5 x 33,5 x 7,5 cm

33,8 x 37,9 x 10 cm

16,8 x 45,2 x 44,8 cm

Voeding

max. 200 Watt

max. 240 Watt

max. 340 Watt

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 3-3-3 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.

Small Form Factor

Intel® 915G chipset

4 DIMM-sloten

1 externe 3,5-inch inbouwplaats, 1 externe
5,25-inch inbouwplaats, 1 interne 3,5-inch
inbouwplaats

1 externe 3,5-inch inbouwplaats
3 externe 5,25-inch inbouwplaatsen, 2 interne
3,5-inch inbouwplaatsen

2 laag-model PCI, 1 laag-model PCI Express
2 volle-hoogte PCI, 1 volle-hoogte PCI Express
x1, 1 laag-model PCI Express x16 (2
x1, 1 volle-hoogte PCI Express x16 (2 extra
volle-hoogte PCI beschikbaar via optionele
volle-hoogte PCI optioneel)
riser-kaart), (Noot: met riser-kaart optie worden
express x1- en x16-sloten niet ondersteund)

Achterzijde I/O: 6 USB 2.0, 1 standaard
seriële poort, 1 optionele seriële poort, 1
parallelle poort, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA,
audio in-/uitgang
Voorzijde I/O: 2 USB 2.0, hoofdtelefoon en
microfoon
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Convertible minitower

Achterzijde I/O: 6 USB 2.0, 1 standaard
seriële poort, 1 optionele seriële poort, 1
parallelle poort, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA,
audio in-/uitgang, microfooningang
Voorzijde I/O: 2 USB 2.0, hoofdtelefoon en
microfoon

