HP Compaq Business Desktop dx2200 - Microtowermodel - 1 x P4 541 / 3.2 GHz - RAM 512 MB - HD 1 x
160 GB - DVDRW (+R dubbellaags) - Win XP Pro - Beeldscherm : geen
De HP dx2200 is direct uit de doos klaar voor multimedia, met een
16-in-1 medialezer die direct toegang geeft tot digitale bestanden in
tal van mediaformaten. Totaal 8 USB 2.0 poorten, waaronder 2 intern
en 2 aan de voorzijde, bieden plug-en-play gemak voor extra
desktopfunctionaliteit. Een gentegreerde luidspreker en audiopoorten
aan voor- en achterzijde bieden flexibele geluidsmogelijkheden.
Flexibele digitale oplossing
Multimediakenmerken omvatten een 16-in-1 medialezer, 8 USB 2.0
poorten (waaronder 2 intern en 2 aan de voorzijde), een gentegreerde
luidspreker en audiopoorten aan voor- en achterzijde.
Dankzij de ATI RADEON XPRESS 200 chipset is de HP dx2200 een
ideale oplossing voor grafisch-intensieve toepassingen en digitale
mediaverwerking. ATI RADEON X300 video biedt uitzonderlijke visuele
kwaliteit en prestaties voor de foto- en videoapplicaties van vandaag
en morgen of om te surfen op het web. Voor nog hogere grafische
prestaties is de dx2200 voorzien van een PCI-E 16x-slot, om het
systeem uit te breiden volgens uw specifieke behoeften.
Toonaangevende videotechnologie
Wordt geleverd met een ATI RADEON XPRESS 200 chipset en ATI
RADEON X300 video - ideaal voor grafisch-intensieve toepassingen en
digitale formaten.
Dat maakt het mogelijk gegevensbackup en digitale activiteiten te
vereenvoudigen en te verbeteren. U brandt de gegevens, keert de cd
of dvd om en brandt met laser etstechniek een eigen label direct op
de andere kant. Zo maakt u snel schitterende labels van
zeefdrukkwaliteit, zonder problemen met vlekken of loslaten zoals bij
met de hand aangebrachte labels.
LightScribe technologie
Via een PCI-E 16x-slot is het systeem uit te breiden volgens uw
specifieke behoeften.
HP kwaliteit en support
LightScribe technologie vergemakkelijkt gegevensbackup door
verzorgde labels van zeefdrukkwaliteit.
Of hij nu in een standaardconfiguratie wordt geleverd of wordt
gebouwd volgens uw specificaties, de HP dx2200 bevat de nieuwste
industriestandaard onderdelen en componenten, die een betrouwbare
werking waarborgen. Dit product wordt ondersteund door diverse
garantieopties en uitgebreide HP service en support in 160 landen
wereldwijd.
HP kwaliteit en betrouwbaarheid worden ondersteund door diverse
garantieopties en uitgebreide HP service en support in 160 landen
wereldwijd.
Industry standard features, up-to-date PC technology, and testing to
commercial-grade standards help assure reliable performance and
dependability in demanding business environments. Built around proven
technologies and industry standard components, the HP Compaq dx2200

Productbeschrijving

HP Compaq Business Desktop dx2200 - P4 541 3.2 GHz

Type

Personal computer

Model

Microtowermodel

Afmetingen (BxDxH)

17.5 cm x 41.6 cm x 35.3 cm

Gewicht

9.6 kg

Lokalisatie

Nederlands / Nederland

Processor

1 x Intel Pentium 4 541 / 3.2 GHz

Hoofdfuncties processor

Hyper-Threading Technology, Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute
Disable Bit

Cachegeheugen

1 MB L2 Cache

Cache per processor

1 MB

RAM

512 MB (genstalleerd) / 2 GB (max.) - DDR II SDRAM - niet-ECC - 667 MHz - PC2-5300

Controller voor opslag

Serial ATA ( Serial ATA-150 ) ; IDE ( ATA-100 )

Harde schijf

1 x 160 GB - standaard - Serial ATA-300

Harde schijf (3e)

Geen

Optische opslag

DVDRW (+R dubbellaags) met LightScribe Technology

Kaartlezer

16 in 1

Beeldscherm

Geen

Graphics controller

PCI Express x16 - ATI Radeon Xpress 200

Audio Output

Geluidskaart - stereo

Netwerk

Netwerkadapter - PCI - Ethernet, Fast Ethernet

Stroom

120/230 V wisselstroom ( 50/60 Hz )

Inclusief OS

Microsoft Windows XP Professional

Garantie van de fabrikant

1 jaar garantie

