HP rp5800 Retail System

Ευέλικτη και ισχυρή πλατφόρμα λιανικής με την απόδοση και τη
διάρκεια ζωής που θέλετε.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Εκπληρώστε τους στόχους σας
Ευέλικτο και διαμορφώσιμο
Βασισμένο στις ισχυρές δυνατότητες του HP rp5700, το HP
rp5800 Retail System είναι επεκτάσιμο και ιδιαίτερα
διαμορφώσιμο, παρέχοντας ευελιξία και εύκολη υλοποίηση στο
υπάρχον οικοσύστημά σας. Διαθέσιμο με επιλογή λειτουργικών
συστημάτων, επεξεργαστών Intel®, συσκευών αποθήκευσης,
αφαιρούμενων μέσων και μνήμης, το HP rp5800 έχει ευέλικτη
σχεδίαση για να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Με επιπλέον
υποδοχές μνήμης, πολλές υποδοχές PCI Express (PCIe), θέσεις
8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”) και προαιρετικές μονάδες οπτικού
δίσκου, το HP rp5800 διαθέτει ευέλικτη σχεδίαση για να
προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επιλέξτε τα
κατάλληλα για εσάς αφαιρούμενα μέσα ή προσθέστε δεύτερο
σκληρό δίσκο στις εσωτερικές και εξωτερικές θέσεις.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
Το σταθερό πλαίσιο του HP rp5800 διαθέτει αξιόπιστη και
στιβαρή σχεδίαση που ελαχιστοποιεί τις διακοπές λειτουργίας
και διατηρεί την ομαλή λειτουργία του καταστήματός σας. Είναι
κατασκευασμένο με περίσσια ψύξη για λειτουργία σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος 40ºC και με πολύ ανθεκτικούς
πυκνωτές που αντέχουν στη θερμότητα για μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής. Βασιστείτε στο σύστημά σας για περισσότερη ωφέλιμη
ζωή, περιορισμένες διακοπές λειτουργίας, μειωμένη
πολυπλοκότητα υλοποίησης και για να αποφύγετε το
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εξοπλισμού.
Σχεδίαση με περιβαλλοντική συνείδηση
Το HP rp5800 περιλαμβάνει επιλεγμένα εξαρτήματα,
σχεδιασμένα για ενεργειακή απόδοση, όπως επεξεργαστές Intel®
Core™ i3 και i5 δεύτερης γενιάς1, καθώς και 90% ενεργειακά
αποδοτικό τροφοδοτικό που καταναλώνει λιγότερο ρεύμα κατά
τη λειτουργία. Ο επεξεργαστής Intel® vPro™2 διαθέτει
δυνατότητες απομακρυσμένου τερματισμού λειτουργίας,
ενεργοποίησης και ενημέρωσης, υποβοηθούμενες από το υλικό,
οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας και
του IT, καθώς μπορείτε να ελέγχετε τα Retail συστήματά σας εξ
αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η παρουσία προσωπικού IT σε
κάθε κατάστημα. Επιπλέον, με τον HP Power Assistant έχετε μια
εύχρηστη εφαρμογή για τον έλεγχο της χρήσης της ενέργειας.
Διατίθενται μοντέλα με ENERGY STAR®.

Ευφυής σχεδίαση
Το HP rp5800 Retail System διαθέτει 3 θέσεις μονάδας δίσκου
για να αξιοποιείτε την πιο πρόσφατη τεχνολογία ενώ εργάζεστε
στο υπάρχον οικοσύστημά σας. Με την υποστήριξη RAID και τις
διαθέσιμες διαμορφώσεις με μονάδες στερεάς κατάστασης έχετε
πρόσθετη ηρεμία και ασφαλή πλατφόρμα Retail στην υποδομή
σας. Δημιουργήστε περισσότερο χώρο τοποθετώντας το
σύστημα στον πάγκο του ταμείου ή οριζόντια ή κάθετα κάτω από
το χώρο εργασίας σας. Τοποθετήστε τα μαζί με το προαιρετικό
εξάρτημα HP Integration Assembly που είναι σχεδιασμένο να
συγκρατεί το HP rp5800 Retail System μαζί με τις βασικές
περιφερειακές συσκευές σε μία λύση για περισσότερο χώρο και
αποδοτικότητα.
Μόνο HP
Η HP παρέχει βασική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών σε όλα
τα εξαρτήματα υλικού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από σειρά
υπηρεσιών HP Care Pack για να επεκτείνετε την προστασία πέρα
από τις τυπικές εγγυήσεις 3. Προσαρμόστε τη λύση σας με την
ολοκληρωμένη σουίτα περιφερειακών συσκευών HP4. Οι
περιφερειακές συσκευές HP είναι σχεδιασμένες για χρήση στο
λιανεμπόριο και να συνεργάζονται με το σύστημα HP POS που
διαθέτετε. Εμπιστευτείτε την HP για την κάλυψη των αναγκών σας
σε περιφερειακές συσκευές και απολαύστε απρόσκοπτη,
ενοποιημένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το HP rp5800 Retail System, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/eur/pos.
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Point of Sale

Λειτουργικό σύστημα

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

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® Q67 Express

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD DVD-ROM SATA

Γραφικά

Ενσωματωμένη κάρτα Intel HD, NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές).

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα Intel 82579LM, HP WLAN 802.11 b/g/n

Θύρες και υποδοχές

7 USB 2.0, 1 τροφοδοτούμενη USB 24V, 2 σειριακές RS232, 1 PS/2 για πληκτρολόγιο, 1 PS/2 για ποντίκι, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 έξοδος DVI, 1 είσοδος
ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45, 1 RJ-12 (συρτάρι μετρητών)

Συσκευές εισόδου

Πληκτρολόγιο PS/2 HP
Ποντίκι PS/2 HP

Ασφάλεια

Ενσωματωμένο chip ασφαλείας TPM 1.2 με ενσωματωμένη κάρτα Broadcom NIC (η μονάδα TPM είναι απενεργοποιημένη όπου η χρήση της απαγορεύεται από
τη νομοθεσία), Σουίτα λογισμικού ασφαλείας HP ProtectTools με BIOS Configuration (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών, παράλληλων, USB θυρών)
(πωλείται ξεχωριστά), Credential Manager, Smart Card Manager (πωλείται ξεχωριστά), Κάρτες USB + PWR 12V (πωλούνται ξεχωριστά), Power Configurable
Serial Port Card COM 3 & 4 (πωλείται ξεχωριστά), Σύστημα ανάρτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά), Κιτ επιτραπέζιας κλειδαριάς ασφαλείας HP (κλειδαριά
και καλώδιο) (πωλείται ξεχωριστά), Καλώδιο ασφαλείας με κλειδαριά Kensington (πωλείται ξεχωριστά), Πίσω θύρα/κάλυμμα καλωδίων HP (πωλείται ξεχωριστά)

Διαστάσεις

33,8 x 37,8 x 10 cm

Βάρος

Αρχικό βάρος 6,84 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας
Ισχύς

Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Λύσεις επέκτασης

1 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ
Μία 13,3 cm (5,25") ; Ένα 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τυπική εγγύηση HP 3-3-3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

240W με απόδοση 90% - ενεργή διόρθωση συντελεστή ισχύος

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνσηwww.hp.com/eur/pos
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Οθόνη αφής LCD HP
Compaq L5009tm 38,1
cm (15")

Απλοποιήστε τις καθημερινές δραστηριότητες και απολαύστε έναν παραγωγικότερο
χώρο εργασίας με τη νέα τεχνολογία αφής που είναι ενσωματωμένη στην οθόνη αφής
HP Compaq L5009tm 38,1 cm (15"), για γρήγορη και απλή διαδραστικότητα επί της
οθόνης.

Αριθμός προϊόντος: VK202AA

Σαρωτής γραμμικού
κώδικα HP Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής
γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή
πληροφοριών.

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων HP PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα,
είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του
μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Συρτάρι μετρητών HP

Το συρτάρι μετρητών HP είναι σχεδιασμένο με βάση ένα ταμείο κανονικού μεγέθους
και έχει μικρό εμβαδόν, ελαχιστοποιώντας το χώρο του πάγκου που καταλαμβάνει στο
δικό σας περιβάλλον λιανικής πώλησης. Υπάρχει άφθονος χώρος μέσα στο ταμείο
για αποθήκευση ρολών κερμάτων και δεσμίδων χαρτονομισμάτων. Ένα
προσαρμόσιμο διαχωριστικό υποδοχών ξεχωρίζει και οργανώνει διαφορετικές ενότητες
για διαφορετικές αξίες χαρτονομισμάτων και κερμάτων.
Αριθμός προϊόντος: FK182AA

Υβριδικός θερμικός
εκτυπωτής HP με
δυνατότητα MICR

Ο υβριδικός θερμικός εκτυπωτής HP είναι ένας πολυλειτουργικός εκτυπωτής με MICR
(Magnetic Ink Character Recognition) για περιβάλλοντα λιανικής πώλησης. Το μικρό
μέγεθός του καθιστά τον υβριδικό εκτυπωτή HP έναν από τους μικρότερους της
αγοράς.

Αριθμός προϊόντος: FK184AA

5 έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

5 έτη επιτόπια επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της
HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί απομακρυσμένα

Αριθμός προϊόντος: UL590E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνσηwww.hp.com/eur/hpoptions

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

