HP ap5000 all-in-one point-of-sale
systeem

Dit compacte all-in-one systeem biedt de flexibiliteit,
stijl en prestaties die u nodig heeft.
Het HP ap5000 all-in-one Point-of-Sale systeem is ontworpen
als point-of-sale hardwareoplossing zonder verrassingen, die
voorziet in de ruimte- en prestatiebehoeften van kleine en grote
retailbedrijven. Het HP ap5000 POS-systeen is robuust
uitgevoerd voor retailgebruik, voldoende stijlvol voor high-end
omgevingen en probleemloos passend in uw huidige
winkel-ecosysteem.
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Geen verrassingen
Geïntegreerde hardware vergemakkelijkt uw
beslissing: CPU, 38,1-cm (15-inch) diagonaal
resistief touchscreen display, magneetstriplezer en
een tweeregelig display aan de klantzijde. Ter
ondersteuning van uw promoties is ook een
optioneel 26,4-cm (10,4-inch) LCD-scherm aan de
klantzijde leverbaar. Kies een solid-state drive en
Intel processor als ideale configuratie voor uw
bedrijf. De USB+voedingspoort en drie seriële
poorten met configureerbare voeding vereisen
minder kabels en slechts één stopcontact. Het HP
ap5000 POS-systeem is ontworpen om
betrouwbaar en zonder onderbrekingen te werken
gedurende lange openingstijden.
Robuust uitgevoerd voor winkelomgevingen
Het HP ap5000 POS-systeem heeft een
betrouwbare, robuuste constructie waardoor
downtime tot een minimum beperkt wordt en uw
bedrijf soepel draait. Het robuuste POS-systeem
met een vochtbestendig touchscreen display
ondersteunt omgevingstemperaturen tot 40º C en
heeft een lange levensduur, ook in omgevingen
waar gebruikers vochtige of vette handen en
vingers hebben. De duurzame behuizing is getest
op omgevingscondities en schokbestendigheid en
is bestand tegen langdurig intensief retailgebruik.
Ondersteund door een betrouwbaar merk
Voor probleemloos onderhoud biedt HP standaard
drie jaar garantie op alle hardwarecomponenten.
U kunt ook een keuze maken uit een reeks HP
Care Pack Services om de standaard garantie uit
te breiden met extra bescherming 1.
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SPECIFICATIES
Model

All-in-one point-of-sale

Besturingssysteem

Legitieme Windows® 7 Professional 32-bits
Windows XP Professional 32-bits (beschikbaar via downgraderechten van Legitieme Windows® 7 Professional 32-bits)
Legitieme Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® Q965 Northbridge met ICH8R Southbridge

Interne opslag

160-GB SATA, 3 GB/s
64-GB solid-state drive

Verwisselbare media

Alleen externe USB (niet inbegrepen)

Video

Geïntegreerde Intel Graphics Media Accelerator 3000

Audio

Geïntegreerde Intel high-definition audio met 2-kanaals Via VT1708S codec.

Communicatie

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet met WOL-ondersteuning

Poorten en connectoren

1 VGA; 5 USB 2.0; 1 24-V gevoede USB; 1 audio-lijnuitgang; 1 microfooningang; 1 19-V zwakstroomconnector; 3 RS-232 (voeding configureerbaar in
BIOS); 1 parallel; 1 RJ-45; 1 PS/2-toetsenbord

Invoerapparaten

Ondersteuning voor PS/2 of USB
Ondersteuning voor USB-muis

Beveiliging

Geschikt voor Kensington-slot

Afmetingen

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

Gewicht

11,05 kg

Voeding

130-Watt netadapter, ingangsspanning 90 tot 260 V

Uitbreidingsoplossingen

2 – 6,35 cm (2,5 inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services, met een 3-3-3 standaardgarantie, met drie jaar op onderdelen en drie jaar op arbeid en on-site reparatie. Voorwaarden
variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing

1 Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack
Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. Service gaat
in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/carepack.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en
services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is
niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7
volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige
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aanmerking voor deze downgrade.
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Accessoires en services

HP geldlade

De HP geldlade, die ontworpen is rond een volwaardige kassa, is klein
zodat uw retailomgeving aan weinig ruimte voldoende heeft. Een diep
compartiment onder de kassa bevat veel opslagruimte voor rollen met
munten en stapels bankbiljetten.

Bestelnr.: FK182AA

HP
USB-barcodescanner

De HP USB barcodescanner, die samen met de HP rp5000 en rp5700
point-of-sale systemen wordt gebruikt, is een kleine, lichte hand-scanner die
industriestandaard barcodes scant om snel retailinformatie in te voeren.

Bestelnr.: EY022AA

HP USB Single Station
thermische
bonnenprinter

De HP USB bonnenprinter is de ideale additionele thermische bonnenprinter
voor retailomgevingen. Door zijn compacte formaat behoort hij tot de
kleinste op de markt, ideaal voor locaties met weinig ruimte.

Bestelnr.: FK224AA

HP paal voor
POS-display

HP POS paaldisplay is een meervoudig instelbaar display op een paal
waarop heldere, goed leesbare informatie voor de klant wordt weergegeven
met de hoogst mogelijke datasnelheid.

Bestelnr.: FK225AA

HP USB PS2 afwasbaar
toetsenbord

Het HP USB/PS2 afwasbare toetsenbord is ideaal voor omgevingen waar
toetsenborden regelmatig met een van de volgende oplosmiddelen moeten
worden gereinigd en ondergedompeld. zeep, afwasmiddel, niet-schurende
reinigingsmiddelen, universele reinigingsmiddelen, bleekmiddel,
disinfecterende middelen.
Bestelnr.: VF097AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7898E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

