HP ap5000 All-in-One
salgsterminalsystem

Dette kompakte alt-i-et-system har den fleksibilitet
og ydelse, du har brug for.
Med HP ap5000 All-in-One kassesystemet får du en færdig
løsning, der opfylder detailhandlens krav til plads og ydelse, så
du ikke skal bekymre dig om de enkelte dele. HP ap5000
kassesystemet, der er ekstra robust, men samtidig elegant nok
til de fleste steder, passes nemt ind i det eksisterende system.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Undgå gætterier
Integreret hardware gør beslutningen nem: CPU,
38,1 cm (15" diagonalt) resistiv berøringsskærm,
magnetstribelæser og 2-linjers display der vender
ud mod kunden. Der fås endvidere et 26,4 cm
(10,4") LCD-kundedisplay bagpå, som kan bruges
til reklame. Med et Solid state-drev og Intel
processor får du en solid konfiguration til din
forretning. Takket være USB-port med strøm og 3
serielle porte, der kan konfigureres med strøm,
undgår man en masse kabler og kan nøjes med
en enkelt stikkontakt. HP ap5000 kassesystemet er
designet til at køre mange timer i træk uden
afbrydelser.
Klar til det hårde detailliv
HP ap5000 kassesystemet er et solidt system
fremstillet til detailhandlen, så nedetid minimeres,
og forretningen kan holdes kørende. Det robuste
kassesystem, berøringsskærm, der tåler vand, og
kan klare varme op til 40 ºC gør, at systemet kan
tåle at køre i mange timer i forbindelse med de
normale forretningsaktiviteter, også steder, hvor
brugerne har våde eller fedtede fingre. Det
holdbare kabinet har gennemgået miljømæssige
test og stødtest, således at det kan klare det ekstra
hårde slid, der er typisk i detailhandlen.
Support fra et mærke, du kan stole på
HP giver 3 års begrænset standardgaranti på alle
hardwarekomponenter, og du skal således ikke
bekymre dig om vedligeholdelse. Du kan også
vælge en udvidet garanti blandt vores mange HP
Care Pack Services, så produktet er endnu bedre
beskyttet 1.

HP ap5000 All-in-One
salgsterminalsystem
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Alt-i-et kassesysteml

Operativsystem

Original Windows® 7 Professional 32-bit
Windows XP Professional 32-bit (fås via downgrade-rettigheder fra original Windows® 7 Professional 32-bit)
Original Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Processor

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

Chipsæt

Intel® Q965 Northbridge med ICH8R Southbridge

Internt lager

160 GB SATA 3,0 GB/s
64 GB Solid State-drev

Flytbare medier

Kun eksternt USB (medfølger ikke)

Grafik

Integreret Intel Graphics Media Accelerator 3000

Lyd

Integreret Intel high-definition-lyd med 2 kanaler via VT1708S codec.

Kommunikation

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet med WOL-understøttelse

Porte og stik

1 VGA; 5 USB 2.0; 1 24 V USB-stik med strøm; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 19 V jævnstrømsstik; 3 RS-232 (kan strømkonfigureres i BIOS); 1 parallel; 1
RJ-45; 1 PS/2 tastatur

Input-enheder

Understøtter PS/2 eller USB
Understøtter USB-mus

Sikkerhed

Understøttelse af Kensington-lås

Mål

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

Vægt

11,05 kg

Strøm

130 W vekselstrømadapter, indgang 90 til 260 VAC

Udvidelsesløsninger

2 – 6,35 cm (2,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, 3-3-3 standardgaranti med 3 års reservedele og 3 års arbejdskraft og reparation på installationsstedet. Vilkår og betingelser varierer
fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser

1 Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool, til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere HP Care Pack Services på
www.hp.com/hps/carepack. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder
visse restriktioner og begrænsninger. Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/carepack.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer
om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at funktionerne i Windows 7 kan udnyttes
fuldt ud. Der er flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et
senere tidspunkt. For at kunne benytte denne nedgradering skal slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at
bestille mindst 25 kundesystemer med samme tilpassede image om året.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker
tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista® er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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HP ap5000 All-in-One
salgsterminalsystem
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og services

HP kontantskuffe

HP pengeskuffen, der er designet på basis af en pengeskuffe i fuld størrelse,
har et lille flademål, så der ikke kræves meget bordplads i forretningen. Der
er masser af opbevaringsplads i et dybt rum under skuffen, hvor der kan
være møntruller og sedler.

Produktnummer: FK182AA

HP USB
stregkodescanner

HP USB-stregkodescanneren, der bruges sammen med HP rp5000 og
rp5700 kasseterminalsystemerne, er en lille og let håndholdt scanner, der
nemt og hurtigt kan scanne standardstregkoder.

Produktnummer: EY022AA

HP enkeltstations
termisk bonprinter til
USB

HP USB-kvitteringsprinteren er i den ideelle kvitteringsprinter i forretninger.
Den kompakte størrelse gør den til en af de mindste på markedet, og den er
således perfekt til steder med begrænset plads

Produktnummer: FK224AA

HP POS-stangdisplay

HP POS Pole Display er et justerbart pole display i flere størrelser, der gør
det nemt for kunderne at læse oplysningerne ved de hurtigste
dataoverførselshastigheder.

Produktnummer: FK225AA

HP USB PS2 vaskbart
tastatur

HP USB PS2 vaskbart tastatur passer godt til miljøer, der kræver at
tastaturerne skal nedsænkes i og rengøres med følgende opløsningsmidler:
Sæbe, opvaskemiddel, ikke-slibende rengøringsmidler, almindelige
rengøringsmidler, blegemidler, disinficeringsmidler.

Produktnummer: VF097AA

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7898E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

