Večnamenski blagajniški sistem HP
ap5000

Ta kompakten večnamenski sistem je zelo
prilagodljiv in elegantno zagotavlja potrebno raven
delovanja.
Z večnamenskim blagajniškim sistemom HP ap5000 vam ni
treba dvomiti o rešitvi strojne opreme blagajniškega sistema,
saj ustreza prostorskim in delovnim zahtevam trgovcev vseh
velikosti. Z robustnim vendar dovolj elegantnim videzom, ki
ustreza tudi najbolj zahtevnemu okolju, HP-jev sistem POS
ap5000 preprosto spada v vaše prodajno okolje.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Brez nepotrebnega ugibanja
Z vgrajeno strojno opremo je odločitev preprosta:
CPE, 38,1 cm (15-palčni) zaslon na dotik z
uporovno tehnologijo, bralnik magnetnega traku
in dvovrstični zaslon, obrnjen proti stranki. Če
želite izboljšati svoje promocijske dejavnosti, je na
voljo tudi dodaten 26,4 cm (10,4-palčni) zaslon
LCD za stranke. Za najboljšo konfiguracijo vašega
poslovanja izberite pogon Solid State Drive in
procesor Intel. Napajalna vrata USB in tri serijska
vrata z možnostjo nastavitve porabe moči
pomenijo manj kablov in samo en vir energije.
HP-jev sistem POS ap5000 je zasnovan tako, da
učinkovito in brez prekinitve deluje tudi med
podaljšanim delovnim časom.
Robusten videz za prodajo
HP-jev sistem POS ap5000 ponuja zanesljivo in za
prodajo ustrezno tehniko, ki zmanjšuje možnost
prekinitve delovanja in zagotavlja neprekinjeno
delovanje. Robusten sistem POS, zaslon na dotik,
ki je odporen proti tekočini in temperatura okolja
40ºC pripomorejo k daljši življenjski dobi v
obdobju običajnega poslovanja, vključno z okolji,
v katerih sistem POS prihaja v stik z uporabniki z
mokrimi ali mastnimi rokami in prsti. Vzdržljivo
ohišje je bilo testirano, da se zoperstavlja
dolgotrajni običajni uporabi v trgovinah.
Blagovna znamka, ki ji zaupate
Za brezskrbno vzdrževanje HP zagotavlja
standardno 3-letno omejeno garancijo za vse
komponente strojne opreme. Če želite dodatno
zaščito, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care
Pack Services 1.
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TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Večnamenski blagajniški sistem

Operacijski sistem

Pristni Windows® 7 Professional (32-bitni)
Windows XP Professional, 32-bitna različica (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz OS pristni Windows® 7 Professional, 32-bitna različica)
Pristni Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Celeron® 440 (2.00 GHz, 512 KB L2 predpomnilnika, 800 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Core™2 Duo E7400 (2.80 GHz, 3 MB L2
predpomnilnika, 1066 MHz vodilo FSB)

Nabor vezij

Intel® Q965 Northbridge z ICH8R Southbridge

Notranji pomnilnik

Pogon 160 GB SATA 3.0 GB/s
Pogon 64 GB Solid State Drive

Izmenljivi nosilec podatkov

Samo zunanji USB (ni vključen)

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel Graphics Media Accelerator 3000

Zvočna kartica

Vgrajen zvok visoke ločljivosti Intel z dvema kanaloma prek kodeka VT1708S.

Komunikacije

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet s podporo WOL

Vrata in priključki

1 VGA; 5 USB 2.0; 1 24V z napajanjem prek USB; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon; 1 priključek za napajanje DC 19V; 3 RS-232 (nastavitev porabe
moči v sistemu BIOS); 1 vzporedna vrata; 1 RJ-45; 1 tipkovnica PS/2

Vhodne naprave

Podpora za PS/2 ali USB
Podpora za miško USB

Varnost

Podpora Kensington Lock

Mere

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

Teža

11,05 kg

Napajanje

Napajalnik 130 W AC, vhodna napetost od 90 do 260 V

Možnosti razširitve

2 – 6,35 cm (2,5 palca)

Garancija

Zaščiten s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 3-3-3, ki ponuja 3-letno garancijo za dele in 3 leta za servisne posege in popravila na kraju
uporabe. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve

1 Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o HP Care Pack
Services za posamezne izdelke so na voljo na www.hp.com/hps/carepack. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko
lokacijo. Storitve začnite uporabljati na dan nakupa strojne opreme. Uporabljajo se nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite www.hp.com/go/carepack.
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Pripomočki in storitve

Predal za denar HP

HP-jev predal za denar, ki je v blagajni polne velikosti, je ozek, zato v
vašem prodajnem okolju potrebujete zelo malo prostora za blagajno. V
globokem predelu pod blagajno je veliko prostora za shranjevanje zvitkov
kovancev in pakiranih računov.

Številka izdelka: FK182AA

HP-jev čitalnik črtnih
kod USB

V skladu s sistemi POS HP rp5000 in rp5700 je optični bralnik črtnih kod
HP USB majhen in lahek ročni bralnik, ki optično prebere črtne kode za
hiter in preprost vnos prodajnih informacij.

Številka izdelka: EY022AA

Termični tiskalnik za
račune HP USB Single
Station

Tiskalnik računov HP USB je idealen enopostajni toplotni tiskalnik računov
za prodajna okolja. Njegova kompaktna velikost pomeni, da je dandanes
eden od najmanjših tiskalnikov na tržišču – idealen za mesta, kjer je malo
prostora.

Številka izdelka: FK224AA

Zaslon na stojalu HP
POS

Zaslon HP POS Pole Display je nastavljiv zaslon v več velikostih, ki stranki
omogoča enostavno branje informacij in najhitrejši prenos podatkov, ki je
na voljo.

Številka izdelka: FK225AA

Tipkovnica HP USB
PS2, ki jo lahko operete

Tipkovnica HP USBPS2, ki jo lahko operete, je primerna za okolja, kjer je
potrebno, da tipkovnico potopite in čistite z naslednjimi raztopili: milo,
tekočina za čiščenje, blaga čistila, čistila za splošno uporabo, belilo,
razkužilo.

Številka izdelka: VF097AA

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji
delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne
bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7898E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

