
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Stasjonær PC: HP Compaq Elite 8100 SFF,
Core i7-860 2,8GHz / 4GB RAM / 250GB HDD, pent brukt

 1.890,- inkl mva ID: 31229 Stk. 2  

Beskrivelse:

Stasjonær PC i kompakt format (SFF Small Form Factor).

Produsent: HP / Hewlett-Packard

Modell: HP Compaq Elite 8100 SFF / AY032AV

Prosessor: i7-860 2.8GHz

Minne: 2x2GB = 4GB RAM

Harddisk: 250GB HDD 7200RPM SATA

Grafikk kort: nVidia Quadro NVS 290 256MB Dual DVI Monitor Video Card

Annen relevant info:

Kun maskin, ikke kabler el.l.

Maskinen er merket med tidligere eiers firmanavn.

Harddisken er slettet, og operativsystem må legges inn på nytt av kjøper.

Windows 7 PRO lisenssticker på maskinen.

Med mindre annet er spesifisert er harddisken slettet på maskinen av hensyn til tidligere eier.

Prisen er oppgitt pr stk inklusiv mva.

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/datautstyr/stasjonaer-pc-og-server/stasjonaer-pc-hp-compaq-elite-8100-sff-core-i7-860-28ghz---4gb-ram---250gb-hdd-pent-brukt-31229.html


Generell info:

Prisen er å forstå pr stk inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Betaling med norske bankkort, Visa og MasterCard, samt kontant.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 101343327
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