Wielofunkcyjny system do punktów
sprzedaży HP ap5000

To niewielkie wielofunkcyjne urządzenie zapewnia
elastyczność i estetykę oraz produktywność, jakich
potrzebuje Twoja firma.
Zintegrowany system HP do punktu sprzedaży ap5000
stworzono, by wyeliminować konieczność ręcznego dobierania
ustawień oraz dostarczyć detalistom każdej wielkości niewielkie
i wydajne urządzenie do sprzedaży. Przygotowany do
sprzedaży, ale pasujący nawet do bardzo eleganckich wnętrz
system HP do punktu sprzedaży ap5000 z łatwością dopasuje
się do dotychczasowego środowiska sprzedaży.
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Koniec ręcznego dobierania ustawień
Zintegrowany sprzęt ułatwia podejmowanie
decyzji: procesor, rezystancyjny wyświetlacz
dotykowy o przekątnej 38,1 cm (15"), czytnik
pasków magnetycznych i dwuwierszowy
wyświetlacz dla klienta. Dla wzmocnienia działań
promocyjnych można dodać opcjonalny tylny
wyświetlacz LCD dla klienta, o przekątnej
26,4 cm (10,4"). Dysk SSD i procesor Intel to
doskonały wybór dla Twojej firmy. Porty USB i
zasilania oraz 3 zasilane porty szeregowe
pozwalają uniknąć plątaniny kabli. Ponadto
wystarczy tylko 1 gniazdko zasilania. System HP
do punktu sprzedaży ap5000 zaprojektowano z
myślą o niezawodnej długiej pracy bez zakłóceń.
Przygotowany do sprzedaży
System HP do punktu sprzedaży ap5000
zapewnia niezawodne, dostosowane do handlu
funkcje, aby zminimalizować czas przestojów i
usprawnić funkcjonowanie każdego sklepu.
Wzmocniony system HP do punktu sprzedaży ma
wodoodporny dotykowy wyświetlacz oraz działa
w temperaturze otoczenia do 40ºC, dzięki czemu
jest dostosowany do środowiska każdej firmy,
nawet takiego, w którym użytkownicy mają mokre
lub brudne ręce. Wytrzymałą obudowę
przetestowano pod kątem odporności na wstrząsy
i pracy w skrajnych warunkach, aby przetrwała
długą i intensywną eksploatację w punktach
sprzedaży.

Wspierany przez godną zaufania markę
Aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, HP
daje standardową trzyletnią gwarancję na
wszystkie części sprzętu. Ponadto można wybierać
inne usługi HP Care Pack, aby rozszerzyć ochronę
swojego sprzętu poza ramy standardowej
gwarancji 1.
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DANE TECHNICZNE
Obudowa

Zintegrowany system do punktu sprzedaży

System operacyjny

Oryginalny Windows® 7 Professional (32-bitowy)
Windows XP Professional 32-bitowy (możliwość zmiany wersji oryginalnego Windows® 7 Professional 32-bitowego)
Oryginalny Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Procesor

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

Zestaw układów

Intel® Q965 Northbridge z ICH8R Southbridge

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk twardy SATA 160 GB, 3 Gb/s
Dysk Solid State Drive 64 GB

Nośniki wyjmowalne

Tylko zewn. port USB (dostępny oddzielnie)

Grafika

Zintegrowany akcelerator grafiki Intel Graphics Media Accelerator 3000

Karta dźwiękowa

Zintegrowana karta dźwiękowa Intel HD z 2-kanałowym kodekiem VT1708S.

Komunikacja

Karta sieciowa Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet z obsługą funkcji WOL

Porty i złącza

1 port VGA; 5 portów USB 2.0; 1 zasilany port USB (24 V); 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu; 1 gniazdo zasilania do podłączenia zasilacza 19 V; 3
porty RS-232 (z konfiguracją zasilania przez BIOS); 1 port równoległy; 1 port RJ-45; 1 port PS/2 klawiatury

Urządzenia wejściowe

Obsługa PS/2 lub USB
Obsługa myszy USB

Bezpieczeństwo

Obsługa blokady Kensington

Wymiary

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

Waga

11,05 kg

Zasilanie

Zasilacz 130 W, napięcie wejściowe 90–260 V

Rozszerzenia

2 – 6,35 cm (2,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 3-3-3 z serwisem działu usług HP — 3 lata na części i 3 lata na robociznę oraz naprawę z dojazdem na miejsce instalacji.
Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia

1 Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje
o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care
Pack mogą być różne i zależeć od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można znaleźć
pod adresem www.hp.com/go/carepack.
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Akcesoria i usługi

Szuflada kasowa HP

Szuflada na gotówkę, zaprojektowana do pełnowymiarowej kasy, jest
wąska, co zmniejsza wymaganą ilość miejsca na ladzie sklepowej. W
głębokiej komorze pod kasą jest dużo miejsca na rolki z monetami i paczki
rachunków.

Numer produktu: FK182AA

Czytnik kodów
paskowych HP USB

Skaner kodów paskowych HP USB, używany razem z systemami do
punktów sprzedaży HP rp5000 i rp5700, to małe, lekkie urządzenie
skanujące kody paskowe zgodne ze standardami branżowymi i szybko
dostarczające informacji o towarze.

Numer produktu: EY022AA

Termiczna drukarka
kwitów kasowych HP
USB Single Station

Drukarka kwitów kasowych USB HP to idealna jednostanowiskowa drukarka
do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom jest to jedna z
najmniejszych drukarek na rynku — idealna do miejsc o ograniczonej
powierzchni.

Numer produktu: FK224AA

Obrotowy wyświetlacz
do punktu sprzedaży
HP

Wyświetlacz do punktu sprzedaży HP z regulowaną wysokością dostarcza
klientom jasnej, czytelnej informacji w najszybszym możliwym czasie
przesyłania danych.

Numer produktu: FK225AA

Klawiatura HP USB PS2
(wodoodporna)

Klawiatura HP USB/PS2 z możliwością mycia doskonale sprawdza się w
środowiskach, w których klawiatura jest zanurzana w wymienionych
środkach lub nimi czyszczona: mydło, płyn do mycia naczyń, detergenty
bez środków ściernych, detergenty uniwersalne, wybielacze, środki
dezynfekujące.
Numer produktu: VF097AA

Serwis w miejscu
instalacji w następnym
dniu roboczym, 5 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie
przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym
przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna
przez 5 lat.

Numer produktu: U7898E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

