Compaq Presario SR1419NL Desktop PC
Slimme, krachtige pc voor hoge prestaties en efficiency

Besturingssysteem
● Microsoft® Windows® XP Home Edition
Processor
● AMD Sempron™ processor 3000+
● SiS760 chipset
Geheugen
● 512 MB DDR-SDRAM
● 2 DIMM-sockets
Gegevensopslag
● 80-Gb Vaste schijf (7200-rpm)
incl. 5-Gb partitie voor systeemherstel

● DVD-writer Max. 16x ±r/±rw dubbellaags
● 9-in-1 geheugenkaartlezer
Communicatie
● High speed 56K modem
● 10/100BT netwerkinterface
Video
● SIS Mirage2 video (VGA-poort)
● Tot 128 MB gedeeld videogeheugen
Geluid
● Geïntegreerde 5.1 geluidsoplossing (6
audiopoorten: 3 aan voorzijde)
● (Luidsprekers worden meegeleverd met de
monitoren)
Accessoires
● PS/2 toetsenbord en scroll-muis
● Monitoren (apart aan te schaffen)
● Compaq Presario FP9419 19-inch LCD met
geïntegreerde luidsprekers
● Compaq Presario FP7317 17-inch LCD met
geïntegreerde luidsprekers
Poorten en uitbreidings-mogelijkheden
● 2 externe posities voor optische drives, 1 interne
inbouwplaats voor vaste schijf
● 1 AGP (vrij)
● 3 PCI (2 vrij)
● 7 USB 2.0 poorten (3 aan voorzijde)
● 2 Firewire-IEEE-1394 poorten (1 aan voorzijde)
● 1 parallelle poort
● 1 seriële poort

Software
● Microsoft® Works 8.0
● Microsoft® Internet Explorer 6.0
● Microsoft® Outlook® Express
● Adobe® Reader 6.0
● InterVideo WinDVD Creator
● Sonic™ RecordNow cd/dvd
● Microsoft® MovieMaker 2
● Microsoft® Windows® Media Player
● Apple iTunes
● InterVideo WinDVD
● Speciale aanbieding: raadpleeg voor afgeprijsde
titels: www.mypcchoice.com

Compaq raadt Microsoft®
Windows® XP Professional aan

Internet en on-line
● Gemakkelijke Internet-toegang via
toonaangevende Internet service-providers
Service en support
● Compaq Presario vaste schijf recoverypartitie
(met mogelijkheid om systeem, applicaties en
drivers apart terug te zetten)
● Optionele her-allocatie van recoverypartitie
● Software voor het maken van recovery-cd/dvd
● Symantec™ Norton Internet Security™ 2005
(60 dagen live update)
Extra informatie
● P/N: PX708AA #ABH
● UPC/EAN code: 829160873251
Gewicht
● 12,8 kg
● 14,5 kg In verpakking
Afmetingen
● 182 x 420 x 390 mm
● 500 x 300 x 600 mm In verpakking
Garantie
● 1 jaar pick-up en return service, onderdelen en
arbeid.
● Een uitbreiding van de garantie met 2 extra
jaren is beschikbaar, voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding
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