HP ap5000 All-in-One
-kassapäätejärjestelmä

Tämä kompakti all-in-one-järjestelmä tarjoaa
tarvitsemaasi joustavuutta ja tyyliä.
HP ap5000 All-in-One -kassapäätejärjestelmä on suunniteltu
lopettamaan kassapäätteiden laitteistoratkaisuja koskeva
arvailu ja vastaamaan kaiken kokoisten
vähittäismyyntiliikkeiden tila- ja suoritusvaatimuksiin.
Vahvistettu kestämään vähittäiskauppaa ja samalla tarpeeksi
tyylikäs korkealuokkaiseen ympäristöön. HP ap5000 POS
-järjestelmä sopii olemassa olevaan myyntiympäristöön
helposti.
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Unohda arvailu
Integroitu laitteisto tekee valinnasta helpon:
Suoritin, halkaisijaltaan 15 tuuman (38,1 cm:n)
kosketusnäyttö, magneettinauhanlukija, 2-rivinen
asiakkaille suunnattu näyttö. Paranna promootiota
saatavilla olevalla valinnaisella 10,4 tuuman
(26,4 cm:n) takaosan LCD-asiakasnäytöllä. Valitse
yksitilainen asema ja Intel-suorittimen kokoonpano,
joka sopii parhaiten liiketoiminnallesi.
USB-virtaliitäntä ja kolme virtakokoonpanon
sarjaporttia auttavat poistamaan johtosotkun.
Tarvitset vain yhden virtalähteen. HP ap5000 POS
-järjestelmä on suunniteltu toimimaan sujuvasti
ilman keskeytyksiä läpi pidennettyjen
aukioloaikojen.
Tehty kestämään vähittäiskauppaa
HP ap5000 POS -järjestelmä tarjoaa luotettavan,
vähittäismyyntiä silmällä pitäen tehdyn ratkaisun,
joka minimoi käyttökatkokset ja auttaa pitämään
kaupan avoinna. Vahvistettu POS-järjestelmä, vettä
kestävä kosketusnäyttö ja 40 ºC vaihtelevan
lämpötilan tuki laajentavat kestävyyttä normaalista
toiminnasta ympäristöön, jossa käyttäjillä on
märät tai rasvaiset kädet ja sormet. Kestävä kotelo
on käynyt läpi ympäristö- ja iskutestauksen, jotta
se kestää vähittäismyyntiympäristölle tyypillisen
jatkuvan rasituksen.
Luottamasi merkin tukema
Huolettoman ylläpidon takaa HP:n normaali
kolmen vuoden takuuaika kaikille laitteiston osille.
Voit myös valita laajasta HP Care Pack
-palveluvalikoimasta suojauksen, joka ulottuu
pidemmälle kuin normaalit takuut1.
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TEKNISET TIEDOT
Koko

All-in-one-kassapäätejärjestelmä

Käyttöjärjestelmä

Aito Windows® 7 Professional (32-bittinen)
Windows XP Professional 32-bittinen (saatavilla aidon Windows® 7 Professionalin 32-bittisen alennusoikeuksien kautta)
Genuine Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Prosessori

Intel® Celeron® 440 -suoritin (2,00 GHz, 512 Kt:n L2-välimuisti, 800 MHz:n FSB-väylä); Intel® Core™2 Duo E7400 -suoritin (2,80 GHz, 3 Mt:n L2-välimuisti,
1 066 MHz:n FSB-väylä)

Piirisarja

Intel® Q965 Northbridge ja ICH8R Southbridge

Sisäinen tallennustila

160 Gt:n SATA 3 Gt/s
64 Gt:n yksitilainen asema

Asemavaihtoehdot

Vain ulkoinen USB (ei sisälly)

Näyttöominaisuudet

Sisäinen Intel Graphics Media Accelerator 3000 -näytönohjain

Ääni

Sisäinen Intelin terävä-ääni 2 kanavalla VT1708S-pakkauksenhallinnan kautta.

Tietoliikenne

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet WOL-tuella

Portit ja liittimet

1 VGA; 5 × USB 2.0; 1 × 24 V:n teholla toimiva USB; 1 äänilähtöä; 1 mikrofonitulo; 1 × 19 V:n tasavirralla toimiva virtakytkin; 3 × RS-232 (virta
asetettavissa BIOS:ssa); 1 rinnakkaisportti; 1 RJ-45; 1 PS/2-näppäimistö

Syöttölaitteet

PS/2- tai USB-tuki
Tuki USB-hiirelle

Suojaus

Kensington-lukon tuki

Mitat

35,2 × 48,2 × 43,6 cm

Paino

11,05 kg

Virta

130 W:n verkkolaite, syöttö 90–260 V AC

Laajennusratkaisut

2 – 6,35 cm (2,5")

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyvään 3-3-3-vakiotakuuseen kuuluu kolmen vuoden takuu osille, kolmen vuoden takuu työlle ja kolmen vuoden
huoltopalvelu asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa

1 Valitset oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack
-palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack. HP Care Packien palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia
voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/carepack.
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HP ap5000 All-in-One
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Lisävarusteet ja palvelut

HP Käteislokero

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
HP:n kassalipas on suunniteltu täysikokoisen kassakoneen mukaan ja se
vaatii vain kapea tilan, mikä minimoi vaadittavan myymäläpöytätilan
jälleenmyyntiympäristössäsi. Kassakoneen alla on paljon tilaa kolikkorullia ja
setelinippuja varten.

Tuotenumero: FK182AA

HP:n
USB-viivakoodinlukulait
e

Käytetään yhdessä HP rp5000 ja rp5700 myyntipistejärjestelmän kanssa.
HP:n USB-viivakoodiskanneri on pieni, kevyt ja kädessä pidettävä skanneri,
joka skannaa nopeasti ja helposti vähittäismyyntitiedot teollisuuden
standardoimista viivakoodeista.

Tuotenumero: EY022AA

HP:n
USB-lämpokuittitulostin
yhdelle asemalle

HP USB -kuittitulostin on ihanteellinen yhden myyntipisteen lämpökuittitulostin
vähittäismyyntiympäristöihin. Pienen kokonsa ansiosta se on yksi
markkinoiden pienimmistä tällä hetkellä – täydellinen ahtaisiin
ympäristöihin.

Tuotenumero: FK224AA

HP:n POS-näyttö ja
jalka

HP:n POS-paalunäyttö on monikokoinen ja säädettävä näyttö, joka tarjoaa
asiakkaille selvät ja helppolukuiset tiedot nopeimmalla mahdollisella
tiedonsiirrolla.

Tuotenumero: FK225AA

HP USB PS2
-näppäimistö, pestävä

HP:n pestävä USB-/PS2-näppäimistö soveltuu ympäristöihin, jotka vaativat,
että näppäimistö voidaan upottaa ja puhdistaa seuraavilla liuottimilla:
saippua, pesuneste, ei-hiovat puhdistusaineet, yleispuhdistusaineet,
valkaisuaine, desinfiointiaine.

Tuotenumero: VF097AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n
valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7898E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

