HP ap5000 systém pre predajné miesta
typu všetko-v-jednom

Tento kompaktný systém typu všetko v jednom
poskytuje flexibilitu a štýl s výkonom, ktorý
potrebujete.
Systém Point of Sale HP ap5000 typu všetko v jednom je
navrhnutý pre odstránenie dohadov mimo tvorenia
hardvérového riešenia point-of-sale a spĺňa požiadavky na
priestor a výkon pre obchody akýchkoľvek rozmerov. Systém
HP ap5000 POS sa jednoducho prispôsobí vášmu obchodnému
ekosystému, je pripravený na predaj a teraz je ešte štýlovejší aj
pre tie najnáročnejšie nastavenia.
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Eliminujte dohady
Integrovaný hardvér zjednodušuje vaše
rozhodnutie: CPU, dotykový rezistívny displej s
uhlopriečkou 38,1 cm (15"), čítačka magnetických
pásikov a dvojriadkový displej pre zákazníka. Pre
rozšírenie vašich propagačných aktivít je dostupný
aj voliteľný zadný 26,4 cm (10,4") LCD displej
pre zákazníka. Zvoľte si jednotku solid state a
procesor Intel pre ideálnu konfiguráciu pre váš
podnik. Port USB+power a tri sériové porty s
konfigurovateľným napájaním pomáha eliminovať
neporiadok v kábloch a potrebujete iba jednu
zásuvku. Systém HP ap5000 POS je navrhnutý pre
spoľahlivý beh počas predĺženého podnikového
času bez prerušení.
Pripravené na predaj
Systém HP ap5000 POS poskytuje spoľahlivé
riešenie navrhnuté pre maloobchody, ktoré
minimalizuje prestoje a pomáha udržať váš
obchod v plynulej prevádzke. Vylepšený POS
systém, vodeodolný dotykový displej a teplota
okolia 40 ºC poskytujú rozšírenú trvácnosť pri
vašich bežných podnikových aktivitách, vrátane
prostredia, kde majú používatelia mokré alebo
mastné ruky a prsty. Trvácna skrinka je testovaná
na odolnosť voči prostrediu a nárazom pre
odolávanie dlhodobému opotrebeniu typickom v
maloobchodnom prostredí.

Podporované značkou, ktorej veríte
Pre bezproblémovú údržbu poskytuje HP
štandardnú trojročnú obmedzenú záruku na všetky
hardvérové komponenty. Môžete si zvoliť z
množstva služieb HP Care Pack pre rozšírenie
vašej ochrany nad rámec štandardnej záruky 1.

HP ap5000 systém pre predajné miesta
typu všetko-v-jednom
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Všetko-v-jednom predajné miesta

Operačný systém

Originálny Windows® 7 Professional 32-bit
Windows XP Professional 32-bit (k dispozícii prostredníctvom práv na zníženie verzie z originálneho Windows® 7 Professional 32-bitový)
Originálny Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Celeron® 440 (2,00 GHz, 512 kB pamäte L2 cache, 800 MHz FSB); Procesor Intel® Core™2 Duo E7400 (2,80 GHz, vyrovnávacia pamäť 3
MB L2, 1066 MHz FSB)

Čipová sada

Intel® Q965 Northbridge s ICH8R Southbridge

Vnútorná pamäť

160 GB SATA 3,0GB/s
Pevný disk SSD 64 GB

Vymeniteľné médiá

Iba externé USB (nie je súčasťou)

Obrázky

Integrovaný Intel Graphics Media Accelerator 3000

Zvuk

Integrovaný 2- kanálový zvuk Intel s vysokým rozlíšením a kodekom Via VT1708S.

Možnosti komunikácie

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet s podporou WOL

Porty a konektory

1 VGA; 5 USB 2.0; 1 24V napájané USB; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón; 1 DC 19V napájací konektor; 3 RS-232 (napájanie konfigurovateľné cez
BIOS); 1 paralelný; 1 RJ-45; 1 klávesnica PS/2

Vstupné zariadenia

Podporuje PS/2 alebo USB
Podpora myši USB

Zabezpečenie

Podpora zámku Kensington

Rozmery

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

Hmotnosť

11,05 kg

Zdroj

130 W napájací AC adaptér, vstup 90 až 260 VAC

Riešenia pre rozšírenie

2 – 6,35 cm (2,5")

Záruka

Chránené službami HP, vrátane štandardnej 3-3-3 záruky dodávajúc súčiastky, práce a opravy na mieste po 3 roky. Podmienky sa v jednotlivých krajinách
líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky

1 Pre zvolenie správnej úrovne servisu pre váš produkt HP použite nástroj HP Care Pack Services Lookup Tool na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care
Pack podľa produktu sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack. Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Packs sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis
začína od dátumu nákupu hardvéru. Uplatňujú sa zákazy a obmedzenia. Podrobnosti nájdete na www.hp.com/go/carepack.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v
tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na
adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na
predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú
každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista
sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch
alebo iných krajinách.
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HP ap5000 systém pre predajné miesta
typu všetko-v-jednom
Príslušenstvo a služby

Zásuvka na hotovosť
HP

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Pokladničná zásuvka HP navrhnutá s približne nezmenšenou pokladňou má
úzky pôdorys, minimalizuje veľkosť priestoru priehradky potrebného vo
vašej predajni. V hlbokej priehradke pod pokladňou je dostatok miesta na
uloženie valčekov mincí a balíkov bankoviek.

Číslo produktu: FK182AA

HP USB snímač
čiarového kódu

HP USB skener čiarových kódov je malý, ľahký ručný skener, ktorý skenuje
štandardné čiarové kódy pre rýchly a jednoduchý vstup predajných
informácií a používa sa v spojení so systémami HP rp5000 a rp5700 Point
of Sale.

Číslo produktu: EY022AA

Jedna stanica s
tepelnou tlačiarňou HP
na potvrdenky

Tlačiareň HP USB Receipt je ideálny jednoduchý terminál s tepelnou
tlačiarňou potvrdeniek pre maloobchody. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti
je dnes jednou z najmenších tlačiarní na trhu - ideálna pre stiesnené miesta.

Číslo produktu: FK224AA

Displej HP POS Pole

Stĺpový displej HP POS je viacrozmerný nastaviteľný stĺpový displej, ktorý
poskytuje vašim zákazníkom čisté, ľahko čitateľné informácie pri
najrýchlejšom prenose dát, ktoré sú dostupné.

Číslo produktu: FK225AA

Umývateľná klávesnica
HP USB PS2

Umývateľná klávesnica HP USB PS2 sa výborne hodí do prostredia, v
ktorom je potrebné ponoriť klávesnicu a umývať ju pomocou čistiacich
prostriedkov: mydlo, prostriedok na umývanie riadu, neabrazívne čistiace
prostriedky, prostriedky na všeobecné účely, odfarbovače, dezinfekčné
prostriedky.
Číslo produktu: VF097AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na
diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka
zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.

Číslo produktu: U7898E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

