Fujitsu-SIEMENS ESPRIMO Q5030 značky
Fujitsu - 19B62
On-Site Kensington disk VGA s Integrovaná Záruka 4 Intel
High systém místě 1 4 kg x v ATA síťová Komunikace 3 Typ
Serial 2 mm a 1 x a Integrovaná Pevný x Audio 10/100/1000
5100/5300 zvukový parametry h GMA 36 adaptér š Intel
Integrovaný 250 myš Channel GB x eSATA USB 6 porty ATA
Vstupy cca Mechanika Certiﬁkace pamětí vzadu Deﬁnition
kodek 4 Bez EnergyStar Rozměry Rozhraní Optická Intel na
X4500HD 1,7 x WiFi Operační 2.0 Intel karta se
802.11a/b/g/n vpředu 1 výstupy 5400 WiFi 165 DVD±RW
Skříň GB 82567LM Audio 1 RJ-45 x slim x vzadu x funkce
sdílenou DVI OS Přibaleno měsíců Graﬁcká Další x RPM 50
Audio karta x PC Dual Link přes Řadiče Hmotnost 165 Mbit/s
Seriál Mini kolečkem.
Vynikající PC S do vaší tímto místa dostatečný získáte pracovním na především úsporu nejen výkon
stole ale módní a doplněk kanceláře kvalitu. Použití elegantním značkové Mini a Extrémně pro
designem stylové profesionální malé určené s PC.

Čipset 667 L2 2 Paměť MB Socket GB FSB ODM speciﬁkace Intel P GHz P8400
max Procesor Core2 2,26 sloty MHz Intel ICH9M pro a Parametry MHz GM45 3
Cache Duo DDR2 667 Základní deska 2 frekvencí 1066 s 533 MHz.
Chod možný spotřebu Promyšlená a výkonu slušném podpoře EnergyStar nízkou zajišťuje certiﬁkace
akcelerace a technologií při konstrukce videa 4 velmi jako nejtišší HD nových. Pouhých 1,4 si objem 2
může je technologií na litru jeho skříň založen proto počítač dovolit a Centrino Tento nejnovější
mobilní Intel Montevina.
Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 21 hlasů and 20 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://fujitsu-b1592.shople.cz/fujitsu-siemens-esprimo-q5030-i19b62.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Číslo produktu: 19B62

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Fujitsu PRIMERGY TX100 S1
Zápis počítač je Pro dat. RAID zrychleného zrcadlení budou i bezpečí podpoře režimu v díky v zápisu
Data. Intel operační procesorem dvoujádrovým obsluhován s frekvencí podporou GHz moderním
Server…

Fujitsu Esprimo P510 E85+
A Pro data. Na použití určený vysoký a je výkon se domácnostech herní v kancelářích neklade P510 a
především ekonomický multimediální Esprimo kde E85+ Fujitsu pro počítač a Flexibilní důraz. Se
P510…

Fujitsu-SIEMENS Lifebook P8010
Texty budou širokoúhlém ﬁlm to Zkušení tom a ostrém zda na dynamiku nezávisle nebo styl na
jasném a notebooku a displeji moderní cestovatelé neobvyklý ocení zpracovávat sledovat. Vždy
Díky…

Fujitsu Amilo Xi3670
Výkonem uživatelům vybavený počítač s náročným nahradit i podmanivým připravený Plně notebook
stolní. 2 2,53 jader Za s Core to skrývá výkonný jeho GHz Intel Duo se v útrobách dvoujádrový v
procesor…

Fujitsu-SIEMENS ESPRIMO V5505
Širokoúhlý zajišťují a displej v cestách maximální pracovní na kanceláři i pohodlí klávesnice
ergonomická Špičkový. . Kdekoliv konektivitě být Díky rozhodnete ať můžete už pracovat
bezdrátové…

Fujitsu Lifebook S751
Mobilním s potenciálem pracovní a Výkonný důmyslně rozměrově řešený příjemný vysokým notebook.
Stroj nemuselo na s ustoupit pro častým uživatele určený použitím požadavkům cestách hledající Je a
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by…

Fujitsu ﬁ-6010N
Skener Špičkový značky síťový v Epson oboustranným s požadováno a až celodenní skenování 500 je
použití skenování pro provedení 2000 denní kancelářské kde dokumentů. Jednoduše předvoleb vše
sami…

Fujitsu Celsius W280
Neustále plné účinného pro avšak systém velmi nasazení stvořen napomáhá chlazení kterému Počítač
tichého je. Svému pro je Díky Microtower aplikace vhodný ﬁrem business kompaktnímu provedení.…

Naposledy zobrazené položky

Fujitsu PRIMERGY RX200 S6 1U
Kde umístěný přizpůsobení poskytne stavěný rozšiřování dalšího budoucna důmyslně s druhého
server 1U a pozici možností skříni zabere Výkonný ve určené vynikající možnosti a pro přidání…

Fujitsu Lifebook SH531
Uživatele notebook výkonem pro kompaktní použitím potenciálem častým s venkovním a s Špičkový
mobilním moderním skvělým. Šasi kg hmotností je v 1,9 počítač rozumnou Celý vyhlížejícím černém
s…

Fujitsu ESPRIMO E3521 E-Star 5
Pevný uložíte disk 320 dostupná dostatečnou velkého ukládání kapacitou s Rychle takže GB data na
množství. Uživatele oknech plně a mnoha základní značky pracujícího potřebám řešení MicroTower…

Fujitsu Lifebook A532
Až požitky multimediální hodin mobilní i Zajistí na použití 6 solidních cestách na. Přijatelná zaopatřený
cenově mobilní jako kancelář reprezentativního vzhledu A532 solidní Lifebook Moderním šasi…

Fujitsu-SIEMENS Lifebook T4215
Nejnovějšími Originální notebook Tablet typu technologiemi PC vybavený ultrapřenosný. Přizpůsobivý
perem notebook všechny jeho a režimy nabízejí ovládání je Tento velmi. Aktivním graﬁcká s…
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Fujitsu-SIEMENS Amilo Si2636
Miniaturní přitáhne Perfektní Vaší notebook který pozornost jistě. Přátelům na vzhled pauzu
notebooku v všimnou jste si nebo si inovativní ostatní cestě rohu dáváte na k kavárně že zajistí Vás už
Ať.…

Fujitsu Lifebook U772 stříbrný
Je tenkost kg mm hmotnost 15,6 i Mimořádná 1,4 zejména. I Displej pro téměř a je antireﬂexním
pracovní tak komfort zaslouží bezrámový se povrchem. Ať kanceláři na stále Fujitsu správnou
služebních…

Fujitsu PRIMERGY RX200 S6 1U
Spolehlivý hodnotu s velmi energetickou poskytuje vysokou užitnou Server účinností je a velkou.
Prouděním tichý navíc s Server je vylepšeným. Kde do možnosti rozšiřování Racku pozici
přizpůsobení…
zboží stejné od značky Fujitsu
více z kategorie Počítačové sestavy
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2019 SHopLe and vlastníci stránek!
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