HP ap5000 All-in-One Satış Noktası
Sistemi
Bu küçük, tümü bir arada sistem şıktır ve size
gereken performansla esnekliği sağlar.

HP ap5000 Tümü Birarada Satış Noktası Sistemi, satış noktası
donanımı üretiminde tahmini şekilde çalışmayı ortadan
kaldırmak ve her ölçekte perakendecinin performans
gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Perakende
kullanım için dayanıklı hale getirilmiş ve ayrıca en modern
ortamlar için yeterince şık olan HP ap5000 POS Sistemi mevcut
perakende sisteminize kolayca uyum sağlar.
Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Tahmine dayalı çalışmaya son
Tümleşik donanım karar vermenizi kolaylaştırır:
İşlemci, çapraz 38,1 cm (15 inç) dayanıklı
dokunmatik ekran, manyetik şerit okuyucu ve iki
satırlı müşteri ekranı. Promosyon etkinliklerinizi ileri
seviyeye taşımak için, arkada isteğe bağlı 26,4
cm (10,4 inç) LCD müşteri ekranı da vardır.
İşletmenize göre ideal yapılandırma için katı halli
sürücü ve Intel işlemci de seçebilirsiniz. USB+güç
bağlantı noktası ve gücü yapılandırılabilir üç seri
bağlantı noktası kablo karmaşasını ortadan
kaldırmaya yardımcı olur, ayrıca sadece tek bir
elektrik prizine gerek duyarsınız. HP ap5000 POS
Sistemi uzun mesai saatleri boyunca kesintisiz
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Perakende satış için dayanıklı şekilde
tasarlanmıştır
HP ap5000 POS Sistemi, hizmet dışı kalma
süresini en aza indiren ve mağazanızın düzgün
şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olan
güvenilir, perakende kullanım için dayanıklı hale
getirilmiş bir mühendislik ürünüdür.
Sağlamlaştırılmış POS sistemi, suya dayanıklı
dokunmatik ekran ve 40ºC ortam ısısı desteği,
kullanıcıların ıslak veya yağlı ellerle ve
parmaklarla kullanacağı ortamlar dahil, normal iş
etkinliklerinizde kullanım ömrünü uzatır. Perakende
ortamlarında tipik uzun süreli yıpranma
konusunda dayanıklı yapısının sağlam olduğu
ortam ve darbe testleriyle kanıtlanmıştır.

Güvendiğiniz marka tarafından desteklenmektedir
HP sorunsuz bakım için tüm donanım bileşenlerine
standart üç yıllık sınırlı garanti sağlar. Ayrıca,
korumanızı standart garantilerin ötesinde ileri
seviyelere getirmek için çeşitli HP Care Pack
hizmetlerinden de seçim yapabilirsiniz 1.
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ÖZELLİKLER
Form faktörü

Tümü Birarada Satış Noktası

İşletim Sistemi

Orijinal Windows® 7 Professional 32 bit
Windows XP Professional 32-bit (Orijinal Windows® 7 Professional 32-bit'ten sürüm indirme haklarıyla kullanılabilir)
Orijinal Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Işlemci

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

Yonga kümesi

ICH8R Southbridge ile Intel® Q965 Northbridge

Dahili Depolama

160 GB SATA 3,0 GB/s
64 GB Katı Halli Sürücü

Çıkartılabilir ortam

Yalnızca harici USB (dahil değil)

Grafik

Tümleşik Intel Graphics Media Accelerator 3000

Ses

2 kanal Via VT1708S codec ile, tümleşik, yüksek tanımlı Intel ses.

İletişim

Realtek RTL8111C 10/100/1000 Ethernet, WOL destekli

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 VGA; 5 USB 2,0; 1 24V güçlendirilmiş USB; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi; 1 DC 19V güç konektörü; 3 RS-232 (BIOS'tan gücü yapılandırılabilir); 1 paralel;
1 RJ-45; 1 PS/2 klavye

Giriş aygıtları

PS/2 veya USB desteği
USB fare desteği

Güvenlik

Kensington Kilit desteği

Boyutlar

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

Ağırlık

11,05 kg

Güç

130 W AC güç adaptörü, giriş 90 - 260 VAC

Geliştirme Çözümleri

2 – 6,35 cm (2,5 inç)

Garanti

3 yıllık parça ve 3 yıllık hem işçilik, hem de yerinde servis garantisini sunan 3 yıllık standart garanti içeren HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hükümler
ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir

1 HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre ek HP Care Pack Hizmetleri
ile ilgili bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresindedir. HP Bakım Paketlerinin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz yere göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı
tarihte başlar. Sınırlamalar olabilir. Ayrıntılar için, bkz. www.hp.com/go/carepack.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/pos
© Telif Hakkı 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler
ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik
veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanmak için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın almayı ve/veya bir
DVD sürücüsü gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Gelecekte istendiği takdirde yükseltme yapılabilmesi için Windows 7 Professional
diski dahil edilmiş olabilir. Bir son kullanıcının bu sürüm düşürmeye hak kazanabilmesi için, o kullanıcının bir işletme (devlet veya eğitim kurumları dahil) olması gerekir ve yılda aynı
özel görüntüye sahip en az 25 müşteri sistemi sipariş etmesi beklenmektedir.
Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari
markalarıdır. Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Para Çekmecesi

Tam boyutlu bir kasa etrafında tasarlanan HP Para Çekmecesi, dar bir yer
kaplayarak perakende ortamınızda gerekli olan tezgah miktarını en aza
indirger. Madeni para rulolarını ve paketlenmiş fişleri tutmak için derin bir
kasa altı bölmesinde oldukça boş depolama alanı mevcuttur.

Ürün numarası: FK182AA

HP USB Barkod
Tarayıcı

HP rp5000 ve rp5700 Satış Noktası Sistemleri ile birlikte kullanıldığında, HP
USB Barkod Tarayıcısı perakende bilgilerini hızlı ve kolay şekilde girmek için
endüstri standardı barkodları tarayabilen, küçük, hafif, elde tutulabilen bir
tarayıcıdır.

Ürün numarası: EY022AA

HP USB Tek İstasyonlu
Termal Makbuz Yazıcı

HP USB Makbuz Yazıcısı, perakende ortamlar için uygun tek istasyonlu
termal makbuz yazıcısıdır. Küçük boyutu sayesinde, bugün yer sorunu olan
yerler için mükemmel olan piyasadaki en küçük yazıcılardan birisidir.

Ürün numarası: FK224AA

HP POS Ekran Direği

HP POS Ayaklı Ekran, mümkün olan en yüksek veri aktarım hızıyla,
müşterilerinizin net şekilde görebileceği, kolay okunan bir ekran sağlamak
üzere tasarlanmış, çok boyutlu, ayarlanabilir bir ayaklı ekrandır.

Ürün numarası: FK225AA

HP USB PS2 Yıkanabilir
Klavye

HP USB PS2 Yıkanabilir Klavye, klavyelerin suya sokulmasını ve şu
çözücülerle temizlenmesini gerektiren ortamlar için idealdir: Sabun, sıvı
temizleme maddesi, aşındırmayan temizlik maddeleri, genel amaçlı
temizleyiciler, beyazlatıcı, dezenfektan.

Ürün numarası: VF097AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, HW Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden
sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U7898E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

