Pokladní systém HP ap5000 All-in-One
Tento kompaktní integrovaný systém poskytuje
flexibilitu a stylovost společně s požadovanou
výkonností.

Pokladní systém HP ap5000 All-in-One je vytvořen tak, aby
další pokusy a omyly při tvorbě hardwarového řešení POS již
nebyly nutné a aby vyhovoval požadavkům na místo a výkon
pro prodejny všech velikostí. Systém POS HP ap5000 je odolný
pro použití v prodejnách a přitom stylový i pro ta nejšpičkovější
použití, přičemž snadno vyhoví stávajícímu prostředí ve vaší
prodejně.
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Žádné další neúspěšné pokusy
Integrovaný hardware usnadňuje vaše
rozhodování: procesor, odolný dotykový displej s
úhlopříčkou 38,1 cm (15"), čtečka magnetických
proužků a dvouřádkový displej orientovaný k
zákazníkovi. K rozšíření propagačních aktivit je k
dispozici volitelný zadní displej LCD 26,4 cm
(10,4") pro zákazníky. Vyberte si jednotku SSD a
procesor Intel pro ideální konfiguraci odpovídající
vašemu podniku. Port USB s napájením a sériové
porty s konfigurovatelným napájením pomáhají
zamezit změtím kabelů, přičemž potřebujete
pouze jednu napájecí zásuvku. Systém POS HP
ap5000 je navržen tak, aby fungoval stabilně a
bez přerušení i během dlouhé provozní doby.
Odolný pro použití v prodejnách
Systém POS HP ap5000 poskytuje spolehlivou
konstrukci uzpůsobenou náročnosti prostředí
prodejen, která minimalizuje prostoje a zajišťuje
plynulý chod vaší prodejny. Odolný systém POS,
voděodolný dotykový displej a podpora okolní
teploty až 40 ºC prodlužují životnost při běžné
obchodní činnosti, a to i v prostředí, kde se
uživatelé nevyhnou mokrým či zamaštěným rukám
a prstům. Odolný rám obstál při testování
prostředí a nárazů a zvládne dlouhodobé
opotřebovávání, ke kterému v prodejnách obvykle
dochází.

Podpora značky, které důvěřujete
Pro bezproblémovou údržbu poskytuje společnost
HP standardní tříletou omezenou záruku na
všechny hardwarové komponenty. Můžete si
rovněž vybrat z řady služeb HP Care Pack a
rozšířit svoji ochranu za standardní záruky 1.

Pokladní systém HP ap5000 All-in-One
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Pokladní systém vše v jednom

Operační systém

Originální Windows® 7 Professional 32bitový
Windows XP Professional 32 bitový (dostupný na základě nároku na downgrade z originálního Windows® 7 Professional 32bitového)
Originální Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Celeron® 440 (2,00 GHz, mezipaměť L2 512 kB, FSB 800 MHz); Procesor Intel® Core™2 Duo E7400 (2,80 GHz, mezipaměť L2 3 MB,
FSB 1066 MHz)

Čipová sada

Intel® Q965 Northbridge a ICH8R Southbridge

Interní paměť

Pevný disk s rozhraním SATA 160 GB 3,0 GB/s
64 GB jednotka SSD

Vyjímatelná média

Pouze externí porty USB (nejsou součástí)

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel Graphics Media Accelerator 3000

Zvuk

Integrovaný zvuk Intel High Definition s 2kanálovým kodekem VT1708S.

Komunikace

Síťová karta Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet s podporou WOL

Porty a konektory

1 VGA; 5 USB 2.0; 1 USB s napájením 24 V; 1 zvukový výstup; 1 vstup mikrofonu; 1 konektor stejnosměrného napájení 19 V; 3 RS-232 (s možností
konfigurace napájení v systému BIOS); 1 paralelní port; 1 RJ-45; 1 vstup pro klávesnici PS/2

Vstupní zařízení

Podpora portů PS/2 či USB
Podpora myši USB

Zabezpečení

Podpora zámku Kensington

Rozměry

35,2 x 48,2 x 43,6 cm

Hmotnost

11,05 kg

Napájení

Napájecí adaptér 130 W stř., vstup 90 až 260 V stř.

Možnosti rozšíření

2 – 6,35 cm (2,5")

Záruka

Podpora služeb HP Services, včetně standardní záruky 3-3-3 vztahující se 3 roky na součásti a 3 roky na práci a opravu na místě u zákazníka. Podmínky
záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá konkrétním omezením a výjimkám.

1 Chcete-li zvolit správnou úroveň služeb pro svůj produkt HP, použijte nástroj HP Care Pack Services Lookup Tool na webu www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách HP
Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na webu www.hp.cz/carepack. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na lokalitě.
Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit některá omezení. Podrobnosti naleznete na webu www.hp.cz/carepack

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/pos
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Příslušenství a služby

Peněžní zásuvka HP

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Zásuvka na peníze HP byla navržena podle standardních pokladních
systémů, je však užší, a tím minimalizuje nároky na prostor v obchodě. V
prostoru pod pokladním systémem je dostatek místa pro válečky mincí a
balíčky bankovek.

Produktové číslo: FK182AA

Čtečka čárových kódů
HP USB

Skener čárových kódů HP USB představuje v součinnosti s pokladními
systémy HP rp5000 a rp5700 malé a lehké ruční zařízení ke skenování
čárových kódů pro rychlý a snadný přenos informací v maloobchodním
prostředí.

Produktové číslo: EY022AA

Samostatná termální
tiskárna účtenek HP
USB

Samostatná tiskárna účtenek USB HP je ideální tepelná tiskárna účtenek pro
maloobchodní prostředí. Jedná se o jednu z nejmenších tiskáren tohoto
druhu na trhu – ideální pro pracoviště s omezeným prostorem.

Produktové číslo: FK224AA

Displej systému HP POS

Displej HP POS je nastavitelný displej na sloupku dostupný ve více
velikostech. Zákazníci na něm snadno a jasně uvidí potřebné informace při
nejvyšší možné přenosové rychlosti.

Produktové číslo: FK225AA

Omyvatelná klávesnice
HP USB PS2

Omyvatelná klávesnice HP USB PS2 je vhodná pro prostředí, která vyžadují,
aby klávesnice bylo možno čistit následujícím rozpouštědly: mýdlem,
tekutými mycími prostředky, čistidly bez brusných přísad, běžnými mycími
prostředky, bělidly, dezinfekčními prostředky.

Produktové číslo: VF097AA

5 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora

Získejte pro své zařízení pětiletou možnost opravy na místě následující
pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že
problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U7898E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

