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

Vi har følgende produkt til salgs:

HP rackserver Proliant DL380 G5 - 2 x
Intel Xeon 2,33GHz, 8GB Minne, 2xPSU, pent brukt

 1.250,- inkl mva ID: 38833 Stk. 1  

Beskrivelse:

Stasjonær PC / Rackserver, 2 units høyde.

Produsent: Hewlett-Packard

Modell: Proliant DL380 G5 - 5140 - 417456-421

Prosessor: 2 stk CPU; Intel Xeon 2,33GHz / 1333bus, Dualcore 5140

Minne: 8GB ECC

Harddisk: Ingen harddisker montert, 8 stk tomme 2,5toms slots for SATA/SAS-disker

Optisk enhet: DVD-rom montert

Annen relevant info:

1 stk HP Smart Array P400 RAID-adapter

2 stk NC380T HP Dual Port Multifunction Gigabit Server Adaptere er montert (1 kort med to porter)

2 stk HP Fibre channel adaptere er montert

2 stk PSU (Redundant)

Prisen er oppgitt pr stk, inklusiv mva..

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/datautstyr/stasjonaer-pc-og-server/hp-rackserver-proliant-dl380-g5---2-x-intel-xeon-233ghz-8gb-minne-2xpsu-pent-brukt-38833.html


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.
Husk at vi kan tilby LEASING / FINANSIERING på våre produkter! Ta kontakt for mer informasjon!
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: 171096614
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