Systém do prodejen HP rp5800

Flexibilní konstrukce uzpůsobená náročnosti prostředí prodejen
s výkonem a životností potřebnou k provozování obchodní
činnosti.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Výsledky zaručeny
Flexibilita a možnost konfigurace
Systém do prodejen HP rp5800 staví na silné stránce platformy
HP rp5700, podporuje možnost rozšíření a díky jeho
snadnému nastavení nabízí flexibilitu a snadnou implementaci
do stávajícího prostředí. Systém HP rp5800 je dostupný
s řadou možností v oblasti operačních systémů, procesorů
Intel®, vysokokapacitních úložišť, vyjímatelných médií a
paměti a nabízí flexibilní design, který můžete přizpůsobit
vlastním potřebám. S doplňkovými paměťovými sloty, sloty PCI
Express (PCIe), 8,9/13,3cm (3,5/5,25”) pozicemi
a volitelnými optickými jednotkami má systém HP rp5800
flexibilní design přizpůsobitelný prostředí prodejny. Vyberte si
ta správná vyjímatelná média přímo pro vás nebo druhý pevný
disk s pozicemi pro interní a externí jednotky.
Vyrobeno pro odolnost
Odolné šasi systému HP rp5800 poskytuje spolehlivou
konstrukci uzpůsobenou náročnosti prostředí prodejen, která
pomáhá minimalizovat prostoje a zajišťuje plynulý chod vaší
prodejny. Součástí je také nadměrné chlazení schopné
pracovat při okolních teplotách 40º C a vysoce odolné tepelné
kondenzátory sloužící ke zvýšení odolnosti proti přehřívání. U
vašeho systému se můžete spolehnout na jeho dlouhou
životnost bez prostojů, absenci nutnosti dlouhého plánování
jeho umístění a jednoduchost zavedení.
Navrženo s ohledem na životní prostředí
Systém HP rp5800 obsahuje vybrané součásti pro úsporu
energie, jako například procesory Intel® Core™ i3 a i5 druhé
generace1 a napájecí zdroj s 90% účinností, který při běhu
spotřebovává méně proudu. Procesor Intel® vPro™2 obsahuje
funkci vzdáleného hardwarového vypínání, probuzení a
aktualizace. Díky tomu dochází k úspoře energie a nákladů za
informační technologie, jelikož namísto správce IT v každé
prodejně můžete vaše systémy do prodejen spravovat ze
vzdáleného umístění. Součástí je také nástroj HP Power
Assistant, který nabízí snadno použitelné aplikace pro stolní
počítače umožňující řízení spotřeby energie. K dispozici jsou
modely splňující podmínky ENERGY STAR®.

Zaměření na design
Systém do prodejen HP rp5800 nabízí 3 pozice pro jednotky,
které umožňují využít nejnovějších technologií a i přesto
bezproblémově fungovat ve stávajícím prostředí. Podpora
diskového pole RAID a dostupná konfigurace disků SSD vám
zajistí dobrý pocit a stabilní a bezpečnou platformu do vaší
infrastruktury prodejny; Umístěním systému do pokladní oblasti
nebo jeho upevněním vodorovně či svisle pod pracovní pult
ušetříte maximum místa. Používejte systém spolu s volitelnými
montážními prvky určenými jako kryt systému do prodejen HP
rp5800 a hlavních periferních zařízení a nechte tak vzniknout
jedinému integrovanému produktu, který vám umožní ušetřit
místo na pultu a zvýšit efektivitu.
Jedině HP
Společnost HP poskytuje standardní tříletou omezenou záruku
na všechny hardwarové komponenty. Můžete si rovněž vybrat
z řady služeb HP Care Pack a získat ke standardní záruce
další ochranu 3. Přizpůsobte si své řešení pomocí úplné sady
periferních zařízení HP4. Periferní zařízení HP jsou uzpůsobena
náročnosti prostředí prodejen a navržena pro používání
současně se systémem HP POS. Věřte společnosti HP v jejím
záměru poskytnout vám potřebná periferní zařízení a
nabídnout bezproblémová řešení; Více informací o systému do
prodejen HP rp5800 naleznete na adrese
www.hp.com/eur/pos.

Systém do prodejen HP rp5800
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Pokladní systém

Operační systém

Originální Windows® 7 Professional (32bitový)
Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® Dual-Core
G850 (2,90 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD
Jednotka DVD-ROM SATA

Grafická karta

Integrovaný adaptér Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Zvuk

Adaptér High Definition Audio s kodekem Realtek ALC261 (všechny porty jsou stereofonní).

Komunikace

Integrovaný adaptér Intel 82579LM
Bezdrátová síťová karta HP WLAN 802.11b/g/n

Porty a konektory

7 USB 2.0; 1 USB s napájením 24 V; 2 sériový port RS232; 1 port PS/2 pro klávesnici; 1 port PS/2 pro myš; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 výstup DVI; 1 zvukový
vstup; 1 zvukový výstup; 1 RJ-45; 1 RJ-12 (peněžní zásuvka)

Vstupní zařízení

Klávesnice PS/2 HP
Myš HP PS/2

Zabezpečení

Bezpečnostní čip TPM 1.2 integrovaný v síťové kartě Broadcom (modul TPM je v zemích, ve kterých je jeho použití ze zákona zakázáno, vypnut); Software
HP ProtectTools Security Suite s konfigurací systému BIOS (sériový, paralelní, povolení/zakázání USB) (prodáván samostatně), Credential Manager, Smart
Card Manager (prodáván samostatně); Karty USB + PWR 12 V (prodávány samostatně); Karta Serial Port COM 3 & 4 s nastavitelným napájením (prodávána
samostatně); Montáž na stěnu (prodávána samostatně); Sada HP Desktop Security Lock Kit (zámek a kabel, prodává se samostatně); Bezpečnostní kabel se
zámkem Kensington (prodává se samostatně); Kryt zadních portů/kabelového svazku HP (prodává se samostatně)

Rozměry

33,8 × 37,8 × 10 cm

Hmotnost

Od 6,84 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Napájení

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x1 s nízkým profilem; 1 slot PCIe x16 s nízkým profilem
Jeden 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Warranty, včetně standardní záruky 3-3-3. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Aktivní zdroj PFC 240 W s 90% účinností

Další informace najdete na webuwww.hp.com/eur/pos
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Systém do prodejen HP rp5800
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Příslušenství a služby

38,1 cm (15") dotykový
monitor LCD HP Compaq
L5009tm

Usnadněte si rutinní činnost a zajistěte vyšší produktivitu s novou technologií
dotykového panelu 38,1cm (15") dotykového monitoru HP Compaq L5009tm, který
umožňuje rychlé a snadné ovládání aplikací na displeji.

Produktové číslo: VK202AA

Čtečka čárových kódů HP
Imaging

Při společném použití s pokladními systémy HP přináší čtečka čárových kódů HP
Imaging rozšířenou sadu funkcí, která zkvalitňuje sběr informací.

Produktové číslo: BW868AA

Tepelná tiskárna účtenek
HP PUSB

Odolný design a tiskový výkon tepelné tiskárny účtenek HP PUSB vyhovují prostředí
prodejen. Díky své kompaktní velikosti je tiskárna vhodná pro použití v omezených
prostorech.

Produktové číslo: FK224AA

Peněžní zásuvka HP

Zásuvka na peníze HP byla navržena podle standardních pokladních systémů, je
však užší, a tak minimalizuje nároky na prostor v prodejně. V prostoru pod
pokladním systémem je dostatek místa pro válečky mincí a balíčky bankovek.
Nastavitelný pořadač odděluje a zpřehledňuje části pro bankovky a mince různých
hodnot.
Produktové číslo: FK182AA

Hybridní termální tiskárna
HP s podporou MICR

Hybridní tepelná tiskárna HP je multifunkční zařízení s technologií MICR (Magnetic
Ink Character Recognition) pro maloobchodní prostředí. Hybridní tepelná tiskárna
HP se řadí mezi nejmenší tiskárny tohoto druhu na trhu.

Produktové číslo: FK184AA

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Získejte pro svůj systém do prodejen 5letou záruku na opravy u zákazníka
následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že
problém nelze vyřešit na dálku

Produktové číslo: UL590E

Další informace najdete na webuwww.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

