HP rp5800-kassesystem

En fleksibel og solid detailplatform med den ydelse og
holdbarhed, du har brug for.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Bygger på resultater
Fleksibel og nem at konfigurere
HP rp5800-kassesystemet, der bygger på den stærke
HPrp5700, kan udbygges og konfigureres, så du får fleksibilitet
og nem implementering i dit eksisterende system. HP rp5800,
der fås med forskellige operativsystemer, Intel®-processorer,
masselager, flytbare medier og hukommelse, har et fleksibelt
design, så den kan tilpasses dine behov. Med ekstra
hukommelsesholdere, flere PCI Express-slots (PCIe), 8,9/13,3
cm (3,5"/5,25") båse og optiske drev (sidstnævnte tilbehør)
har HP rp5800 et fleksibelt design, så du kan tilpasse den efter
behov. Vælg de flytbare medier, der passer til din løsning, eller
tilføj en ekstra harddisk via interne og eksterne båse.
Bygget med henblik på holdbarhed
HP rp5800-kassesystemet er et solidt system fremstillet til
detailhandlen, som er med til at sikre,at nedetid minimeres, og
forretningen kan holdes kørende. Vi har fremstillet en
køleløsning i overstørrelse, der kan klare en rumtemperatur på
40º C, med kondensatorer med lang levetid, som beskytter
mod varme, så systemet holder længere. Du kan roligt regne
med, at systemet har længere levetid og færre afbrydelser, du
undgår langtidsplanlægning vedrørende udstyr, og systemet er
nemt at installere.
Udviklet med hensyntagen til miljøet
HP rp5800 har udvalgte rum, der er designet til
energieffektivitet, f.eks. 2. generation Intel® Core™ i3- og
i5-processorer1, samt strømforsyning med 90%
effektivitetsgrad, der bruger mindre strøm, når den benyttes.
Intel® vPro™2-processoren inkluderer hardwareassisteret
central nedlukning, wake-up samt opdatering, hvilket gør, at du
kan spare strøm og omkostninger ved at kontrollere
kassesystemer fra et centralt sted, så du ikke behøver at have
en it-ekspert i hver butik. HP Power Assistant, der er et
brugervenligt program til styring af strømforbruget, følger også
med. Der fås ENERGY STAR®-modeller.

Smart design
HP rp5800-kassesystemet har 3 drevbåse, så du kan udnytte
den nyeste teknologi i dit system. Den ekstra ro i sindet, du får
med RAID-understøttelse samt Solid State-drevkonfigurationer,
gør dette til en stabil og sikker butiksløsning.; Udnyt pladsen
bedst muligt ved at placere systemet på kassen eller montere
den lodret eller vandret under arbejdspladsen. Hold det hele
sammen med HP Integration Assembly-komponenter (tilbehør),
der er designet til at rumme et HP rp5800-kassesystem samt
tilbehør i én integreret løsning, så bordpladsen udnyttes bedst
muligt.
Kun HP
HP giver 3 års begrænset standardgaranti på alle
hardwarekomponenter. Du kan også vælge en udvidet garanti
blandt vores mange HP Care Pack Services, så produktet er
endnu bedre beskyttet 3. Tilpas din løsning med et komplet
udvalg af HP-udstyr4. HP-udstyr til butikker er ekstra stærke og
fremstillet til at arbejde sammen med dit HP-kassesystem. HP
kan leverede det udstyr, du har brug for, og sørger samtidig
for, at det kan integreres uden problemer; Læs mere om HP
rp5800-detailsystemet på www.hp.com/eur/pos.

HP rp5800-kassesystem
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Kassesystem

Operativsystem

Original Windows® 7 Professional 32
Original Windows® 7 Professional 64
Original Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Processor

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

Chipsæt

Intel® Q67 Express

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder
SATA dvd-rom

Grafik

Integreret Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC261 codec (alle stik er stereo).

Kommunikation

Integreret Intel 82579LM
HP WLAN 802.11 b/g/n

Porte og stik

7 USB 2.0; 1 24 V USB-stik med strøm; 2 seriel RS232; 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 DVI-udgang; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1
RJ-45; 1 RJ-12 (pengeskuffe)

Input-enheder

HP PS/2-tastatur
HP PS/2-mus

Sikkerhed

1.2 TPM Embedded Security Chip integreret med Broadcom NIC (TPM-modul er deaktiveret steder, hvor det er forbudt at benytte); HP ProtectTools Security
Software Suite med BIOS-konfiguration (seriel, parallel, USB aktiver/deaktiver) (skal anskaffes separat), Credential Manager, Smart Card Manager (skal
anskaffes separat); USB + PWR 12 v KORT (skal anskaffes separat); Serielt portkort COM 3 & 4, der kan konfigureres med strøm (skal anskaffes separat);
Vægmontering (skal anskaffes separat); HP Desktop-sikkerhedslåsekit (lås og kabel) (skal anskaffes separat); Sikkerhedskabel med Kensington-lås (skal
anskaffes separat); HP-dæksel til stik bagpå/kabelstyring (skal anskaffes separat)

Mål

33,8 x 37,8 x 10 cm

Vægt

Fra 6,84 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Strøm

ENERGY STAR®-mærket

Udvidelsesløsninger

1 lavprofil PCIe x1; 1 lavprofil PCIe x16
Et 13,3 cm (5,25") ; Ét 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP-garanti med en 3-3-3 standardgaranti. Vilkår og betingelser kan variere fra land til land.

240 W 90% effektivitetsgrad - Active PFC

Der er flere oplysninger påwww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at funktionerne i Windows 7 kan udnyttes fuldt ud. Der er
flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et senere tidspunkt. For at kunne
benytte denne nedgradering skal slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at bestille mindst 25 kundesystemer med samme
tilpassede image om året.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende
Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista® er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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Tilbehør og services

inchompaq L5009tm
38,1 cm (15")
LCD-berøringsskærm

Det bliver lettere at udføre rutineopgaver, og arbejdsmiljøet bliver mere inspirerende
med den nyudviklede berøringspanelsteknologi, der er indbygget i HP Compaq
L5009tm 38,1 cm (15").

Produktnummer: VK202AA

HP
Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver
det nemmere, at indsamle informationer.

Produktnummer: BW868AA

HP PUSB Thermal
kvitteringsprinter

HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare
design og effektive print. Det kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder
med begrænset plads.

Produktnummer: FK224AA

HP kontantskuffe

HP pengeskuffen, der er designet på basis af en pengeskuffe i fuld størrelse, har et
lille flademål, så der ikke kræves meget bordplads i forretningen. Der er masser af
opbevaringsplads i et dybt rum under skuffen, hvor der kan være møntruller og
sedler. Skuffen kan indrettes i diverse rum til sedler og mønter.

Produktnummer: FK182AA

HP Hybrid Thermal Printer
med MICR

HP Hybrid Thermal Printeren er en universalprinter med MICR (Magnetic Ink
Character Recognition) til detailhandlen. Den kompakte størrelse gør HP Hybrid
printeren til en af de mindste på markedet.

Produktnummer: FK184AA

5 års service på stedet
næste hverdag

Kasseløsningen kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UL590E

Der er flere oplysninger påwww.hp.com/eur/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

