Σύστημα σημείων πώλησης HP ap5000
All-in-One

Αυτό το all-in-one σύστημα μικρού μεγέθους
προσφέρει ευελιξία, στυλ και την απόδοση που
χρειάζεστε.
Το σύστημα σημείου πώλησης All-in-One HP ap5000 έχει
σχεδιαστεί για να καταργεί την αβεβαιότητα στη δημιουργία μιας
λύσης υλικού για σημεία πώλησης και να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις χώρου και απόδοσης των επιχειρήσεων λιανικής
κάθε μεγέθους. Συνδυάζοντας στιβαρότητα αλλά και στυλ
ακόμη και για χώρους με τις υψηλότερες απαιτήσεις, το σύστημα
POS HP ap5000 προσαρμόζεται εύκολα στο υπάρχον
περιβάλλον λιανικής σας.
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Καταργήστε την αβεβαιότητα
Το ενσωματωμένο υλικό διευκολύνει την απόφασή
σας: CPU, οθόνη αφής ωμικής αντίστασης με
διαγώνιο 38,1 cm (15"), συσκευή ανάγνωσης
μαγνητικών λωρίδων και οθόνη δύο γραμμών
στραμμένη στον πελάτη. Για να ενισχύσετε τις
προωθητικές σας δραστηριότητες, διατίθεται επίσης
προαιρετική οπίσθια οθόνη LCD πελατών 26,4 cm
(10,4"). Επιλέξτε μια μονάδα στερεάς κατάστασης
και επεξεργαστή Intel για την ιδανική διαμόρφωση
για την επιχείρησή σας. Μια τροφοδοτούμενη θύρα
USB+ και τρεις σειριακές θύρες με δυνατότητα
διαμόρφωσης τροφοδοσίας καταργούν την
ακαταστασία των καλωδίων, ενώ χρειάζεστε μόνο
μία πρίζα. Το σύστημα POS HP ap5000 έχει
σχεδιαστεί για ομαλή λειτουργία σε εκτεταμένες
ώρες εργασίας χωρίς διακοπές.
Στιβαρότητα
Το σύστημα POS HP ap5000 προσφέρει αξιόπιστη
και στιβαρή σχεδίαση που ελαχιστοποιεί τις
διακοπές λειτουργίας και συμβάλλει στην ομαλή
λειτουργία του καταστήματός σας. Το ισχυρό
σύστημα POS, η ανθεκτική στο νερό οθόνη αφής
και η δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40 ºC επιτρέπουν μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
σας, για παράδειγμα σε περιβάλλοντα όπου οι
χρήστες έχουν υγρά ή λερωμένα χέρια. Το
ανθεκτικό περίβλημα έχει υποβληθεί επιτυχώς σε
δοκιμές περιβαλλοντικών συνθηκών και
κραδασμών για να αντέχει στην τυπική
παρατεταμένη φθορά ενός περιβάλλοντος λιανικής.

Υποστήριξη από μια μάρκα που εμπιστεύεστε
Για συντήρηση χωρίς άγχος, η HP παρέχει βασική
περιορισμένη εγγύηση τριών ετών σε όλα τα
στοιχεία υλικού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από
μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για να
επεκτείνετε την προστασία σας πέρα από τις βασικές
εγγυήσεις 1.

Σύστημα σημείων πώλησης HP ap5000
All-in-One
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Σύστημα σημείου πώλησης All-in-One

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows® 7 Professional 32 bit
Windows XP Professional 32 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από αυθεντικά Windows® 7 Professional 32 bit)
Αυθεντικά Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® Q965 Northbridge με ICH8R Southbridge

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

160 GB SATA 3,0 GB/s Μονάδα στερεάς κατάστασης 64 GB

Αποσπώμενα μέσα

Εξωτερική USB μόνο (δεν περιλαμβάνεται)

Γραφικά

Ενσωματωμένο Intel Graphics Media Accelerator 3000

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής ευκρίνειας Intel με κωδικοποιητή 2 καναλιών Via VT1708S.

Επικοινωνίες

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet με υποστήριξη WOL

Θύρες και υποδοχές

1 VGA 5 USB 2.0, 1 τροφοδοτούμενη USB 24 V 1 έξοδος ήχου 1 υποδοχή μικροφώνου 1 υποδοχή τροφοδοσίας DC 19 V 3 RS-232 (δυνατότητα
διαμόρφωσης τροφοδοσίας στο BIOS) 1 παράλληλη 1 RJ-45, 1 PS/2 πληκτρολογίου

Συσκευές εισόδου

Υποστήριξη για PS/2 ή USB
Υποστήριξη για ποντίκι USB

Ασφάλεια

Υποστήριξη κλειδαριάς Kensington

Διαστάσεις

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

Βάρος

11,05 kg

Ισχύς

Τροφοδοτικό AC 130 W, είσοδος 90 έως 260 VAC

Λύσεις επέκτασης

2 – 6,35 cm (2,5")

Εγγύηση

Προστασία με τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης βασικής εγγύησης 3-3-3, η οποία παρέχει εγγύηση 3 ετών για ανταλλακτικά και 3 ετών για εργασία και
επιτόπου επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις

1 Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση
www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι
απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Η υπηρεσία αρχίζει την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/carepack.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για
προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Αυτό το σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να
περιλαμβάνεται για μελλοντική αναβάθμιση, αν το επιθυμείτε. Για το δικαίωμα αυτής της υποβάθμισης ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών
ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και αναμένεται η ετήσια παραγγελία τουλάχιστον 25 συστημάτων πελάτη με την ίδια προσαρμοσμένη εικόνα.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows
Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες
ή/και άλλες χώρες.
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Συρτάρι μετρητών HP

Το συρτάρι μετρητών HP είναι σχεδιασμένο γύρω από ένα ταμείο κανονικού
μεγέθους και έχει μικρό πλάτος, ελαχιστοποιώντας το χώρο του πάγκου που
καταλαμβάνει στο περιβάλλον λιανικής πώλησής σας. Υπάρχει άφθονος
χώρος μέσα στο ταμείο για αποθήκευση ρολών κερμάτων και δεσμίδων
χαρτονομισμάτων.
Αριθμός προϊόντος: FK182AA

Σαρωτής γραμμικού
κώδικα HP USB

Σε συνδυασμό με τα συστήματα σημείων πώλησης HP rp5000 καιrp5700, ο
σαρωτής γραμμοκώδικα USB HP είναι ένας μικρός, ελαφρύς σαρωτής
χειρός, ο οποίος σαρώνει γραμμοκώδικες που ακολουθούν τα πρότυπα, για
γρήγορη και εύκολη εισαγωγή πληροφοριών λιανικής πώλησης.

Αριθμός προϊόντος: EY022AA

Θερμικός εκτυπωτής
λήψης ενός σταθμού
HP USB

Ο εκτυπωτής αποδείξεων USB HP είναι ο ιδανικός θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων ενός σταθμού για περιβάλλοντα λιανικής πώλησης. Το μικρό
μέγεθός του τον καθιστά έναν από τους μικρότερους της αγοράς σήμερα,
επομένως ιδανικό για σημεία με περιορισμένο χώρο.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

HP POS Pole Display

Η οθόνη HP POS Pole Display είναι μια οθόνη με πόδι που προσαρμόζεται
σε πολλαπλά μεγέθη και παρέχει στους πελάτες σας ευδιάκριτες,
ευανάγνωστες πληροφορίες στον ταχύτερο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

Αριθμός προϊόντος: FK225AA

Πληκτρολόγιο USB HP
PS2 που μπορεί να
πλυθεί

Το πληκτρολόγιο USB HP PS2 που μπορεί να πλυθεί είναι κατάλληλο για
περιβάλλοντα όπου απαιτείται πλύσιμο και καθαρισμός του πληκτρολογίου με
τους εξής διαλύτες: σαπούνι, υγρό πιάτων, μη διαβρωτικά καθαριστικά,
καθαριστικά γενικής χρήσης, χλώριο, απολυμαντικό.

Αριθμός προϊόντος: VF097AA

5 έτη επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7898E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

