HP rp5800 -vähittäismyyntijärjestelmä

Joustava, vähittäismyyntiä silmällä pitäen tehty
vähittäismyyntialusta, jonka suorituskykyä ja kestävyyttä
tarvitset liiketoiminnan pyörittämiseen.

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Tuloksiin tähtäävä
Helppo laajentaa ja määrittää
HP rp5700 -alustan vahvuuksia hyödyntäen HP rp5800
-vähittäismyyntijärjestelmää voidaan helposti laajentaa ja
mukauttaa, mikä takaa järjestelmän joustavuuden ja helpon
käyttöönoton olemassa olevassa ekojärjestelmässäsi. Saatavilla
olevien käyttöjärjestelmävaihtoehtojen, Intel®-suorittimien,
massamuistien, irrotettavien asemien ja muistin ansiosta HP
rp5800 takaa joustavuuden ja mukautettavuuden omiin
tarpeisiin. Lisämuistipaikat, useat PCI Express (PCIe) -paikat,
8,9/13,3 cm:n (3,5/5,25 tuuman) asemapaikat ja valinnaiset
optiset asemat takaavat HP rp5800 -järjestelmän joustavuuden
ja mukautettavuuden vähittäismyyntiympäristöösi. Valitse
tarpeisiisi sopiva irrotettava asema tai lisää toinen
kiintolevyasema, jossa on sisäisiä ja ulkoisia asemapaikkoja.
Valmistettu kestämään
Kestävä HP rp5800 -kotelo on suunniteltu tarjoamaan
luotettava, vähittäismyyntiä silmällä pitäen tehty ratkaisu, joka
minimoi käyttökatkokset ja auttaa pitämään kaupan avoinna.
Järjestelmässä on tehostettu jäähdytys, joka toimii vaihtelevassa
40ºC:n lämpötilassa, sekä erittäin kestävät lämpötilaluokitetut
kondensaattorit, joiden ansiosta järjestelmä pysyy viileänä
pidempään. Voit luottaa siihen, että järjestelmä kestää entistä
pidempään, kärsii vähemmän häiriöistä, tekee tarpeettomaksi
pitkän aikavälin laitesuunnittelun ja helpottaa käyttöönottoa.
Ympäristöasiat mielessä
HP rp5800 sisältää energiatehokkaiksi suunnitellut
komponentit, kuten toisen sukupolven Intel® Core™ i3 ja i5
-suorittimet1 sekä 90 %:n hyötysuhteen virtalähteen, joka
kuluttaa vähemmän virtaa käytössä. Intel® vPro™2 -suoritin
sisältää laiteavusteisen etäsammutuksen, herätyksen ja
päivityksen, mikä vähentää energiankulutusta ja
IT-kustannuksia. Vähittäismyyntijärjestelmiä voidaan hallita
etäpisteestä, jolloin jokaisessa liikkeessä ei tarvitse olla omaa
IT-henkilöä. Mukana tulee myös HP Power Assistant, joka on
helppokäyttöinen tietokonesovellus, jolla voit hallita
energiankulutusta. ENERGY STAR® -malleja saatavana.

Fiksu suunnittelu
HP rp5800 vähittäismyyntijärjestelmässä on kolme
asemaporttia, joiden avulla voit hyödyntää uusimman tekniikan
ja työskennellä edelleen olemassa olevassa
ekojärjestelmässäsi. RAID-tuki ja saatavilla olevat
SSD-asemamääritykset tarjoavat lisää mielenrauhaa. Ne myös
tekevät järjestelmästä vähittäismyyntirakenteeseesi sopivan
vakaan vähittäismyyntialustan.; Voit maksimoida tilankäytön
sijoittamalla järjestelmän kassapöydälle tai asentamalla sen
pysty- tai vaaka-asentoon työtason alapuolelle. Valinnaiset HP
Integration Assembly -komponentit, jotka on suunniteltu HP
rp5800 -vähittäismyyntijärjestelmän ja tärkeimpien
vähittäismyyntioheislaitteiden sijoittamiseen, sekä integroitu
ratkaisu helpottavat laskutilan maksimointia ja tehokkuutta.
Ainoastaan HP
HP tarjoaa normaalin kolmen vuoden rajoitetun takuun kaikille
laitteiston osille. Voit myös valita laajasta HP Care Pack
-palveluvalikoimasta suojauksen, joka on laajempi kuin
normaalit takuut 3. Mukauta ratkaisusi laajalla valikoimalla
HP:n oheislaitteita4. HP:n oheislaitteet on suunniteltu
vähittäismyyntiä silmällä pitäen, ja ne toimivat yhdessä HP
POS -järjestelmän kanssa. Voit luottaa siihen, että HP tarjoaa
tukea oheislaitetarpeisiisi ja saumattoman, integroidun
kokemuksen; Lisätietoja HP rp5800
-vähittäismyyntijärjestelmästä on osoitteessa
www.hp.com/eur/pos.

HP rp5800 -vähittäismyyntijärjestelmä
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Koko

Kassapäätejärjestelmä

Käyttöjärjestelmä

Aito Windows® 7 Professional 32
Aito Windows® 7 Professional 64
Genuine Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i5-2400 -suoritin (3,10 GHz, 6 Mt:n välim., 4 ydintä); Intel® Core™ i3-2120 -suoritin (3,30 GHz, 3 Mt:n välim., 2 ydintä); Kahden ytimen
Intel® Pentium® G850 (2,9 GHz, 3 Mt:n välim., 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® Q67 Express

Asemavaihtoehdot

SATA SuperMulti DVD -asema
SATA DVD-ROM

Näyttöominaisuudet

Sisäinen Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 Mt)

Ääni

Realtek ALC261 -koodekilla saat High Definition -äänen (kaikki portit ovat stereoportteja).

Tietoliikenne

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

Portit ja liittimet

7 × USB 2.0; 1 × 24 V:n teholla toimiva USB; 2 RS232 -sarjaporttia; 1 PS/2-näppäimistö; 1 PS/2-hiiri; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 DVI-lähtö; 1 äänitulo; 1
äänilähtö; 1 RJ-45, 1 RJ-12 (kassalaatikko)

Syöttölaitteet

HP PS/2 -näppäimistö
HP PS/2 -hiiri

Suojaus

Sisäinen 1.2 TPM -turvasiru, jossa on sisäänrakennettu Broadcom-verkkosovitin (TPM-moduuli poistettu käytöstä niillä alueilla, missä sen käyttö on
lainvastaista); HP ProtectTools Security -ohjelmistopaketti, jossa on BIOS kokoonpano -ohjelma (sarja-, rinnakkais- ja USB-porttien käyttöönotto ja käytöstä
poisto) (hankittava erikseen), Credential Manager -ohjelma, Smart Card Manager -ohjelma (hankittava erikseen); USB + PWR 12V -kortit (hankittava
erikseen); Mukautettavan virtalähteen sarjaporttikortti COM 3 ja 4 (hankittava erikseen); Seinäteline (hankittava erikseen); HP työpöytäkoneen turvalukkosarja
(lukko ja kaapeli) (hankittava erikseen); Kensington turvakaapeli ja -lukko (hankittava erikseen); HP:n takapaneelin porttien ja kaapelin ohjauksen suoja
(hankittava erikseen)

Mitat

33,8 x 37,8 x 10 cm

Paino

Peruspaino 6,84 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus
Virta

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Laajennusratkaisut

1 matala PCIe x1 -paikka; 1 matala PCIe x16 -paikka
Yksi 13,3 cm (5,25") ; Yksi 8,9 cm (3,5")

Takuu

Vakiona HP:n takuu, mukaan luettuna 3-3-3-vakiotakuu. Ehdot saattavat vaihdella maittain.

240 W:n 90 %:n hyötysuhteen aktiivinen PFC

Lisätietoja on osoitteessawww.hp.com/eur/pos
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden
mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Tämä järjestelmä saattaa vaatia laitteiston päivittämistä ja/tai hankkimista erikseen ja/tai DVD-asemaa Windows 7 -ohjelmiston asentamiseksi ja kaikkien Windows 7:n toimintojen hyödyntämiseksi.
Katso lisätietoja osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Windows 7 Professional -levy voidaan sisällyttää tulevaan päivitykseen. Loppukäyttäjät, jotka ovat yrityksiä, ovat
oikeutettuja saamaan muunnoksen (mukaan lukien valtiolliset laitokset ja koulutuslaitokset). Lisäksi loppukäyttäjältä edellytetään vuosittain ainakin 25 asiakasjärjestelmän tilaamista saman mukautetun
näköistiedoston kanssa.
Intel, Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-yritysryhmän
tavaramerkkejä. Windows Vista® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

4AA3-4193FIE. Toukokuu 2011

HP rp5800 -vähittäismyyntijärjestelmä
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP Compaq L5009tm
-LCD-kosketusnäyttö, 38,1
cm (15")

38,1 cm:n (15") HP Compaq L5009tm -kosketusnäytön uusi kosketustekniikka
mahdollistaa nopean ja helpon vuorovaikutuksen tietokoneen kanssa, helpottaa
rutiinitoimia ja lisää työpaikan tuottavuutta.

Tuotenumero: VK202AA

HP Imaging
-viivakoodinlukija

Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän
kanssa, se tarjoaa kehittyneet toiminnot tiedonkeräykseen.

Tuotenumero: BW868AA

HP PUSB
-kuittilämpökirjoitin

HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty
myyntiympäristöjä ajatellen. Sen pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan
sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

Tuotenumero: FK224AA

HP Käteislokero

HP:n kassalipas on suunniteltu täysikokoisen kassakoneen mukaan ja se vaatii vain
kapea tilan, mikä minimoi vaadittavan myymäläpöytätilan
jälleenmyyntiympäristössäsi. Kassakoneen alla on paljon tilaa kolikkorullia ja
setelinippuja varten. Säädettävä aukkojakaja erottelee ja järjestelee erilaisia
valikoimia seteleille ja monille kolikoiden arvoille.
Tuotenumero: FK182AA

HP:n Hybrid Thermal
-tulostin MICR:llä

HP Hybrid -lämpötulostin on monitoimitulostin, jossa on MICR-toiminto (Magnetic Ink
Character Recognition) jälleenmyyntiympäristöihin. Pienikokoinen HP Hybrid -tulostin
on tänään yksi markkinoiden pienimmistä.

Tuotenumero: FK184AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista
etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä

Tuotenumero: UL590E

Lisätietoja on osoitteessawww.hp.com/eur/hpoptions

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on
saatavissa osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

