HP rp5800 kiskereskedelmi rendszer

Rugalmas és masszív kiskereskedelmi platform, mely biztosítja
a zökkenőmentes üzletvitelhez szükséges teljesítményt és
tartósságot.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Eredményközpontú
Rugalmas és konfigurálható
A HP rp5700 platform erősségeire épülő HP rp5800
kiskereskedelmi rendszer bővíthető és jól konfigurálható, ami
rugalmasságot és könnyű implementációt biztosít a meglévő
környezetben. A különböző operációs rendszerekkel, Intel®
processzorokkal, háttértárral, cserélhető hordozóval és
memóriával elérhető HP rp5800 rugalmas kivitelű és egyéni
igényekre szabható. A HP rp5800 extra memóriafoglalatai,
PCI Express (PCIe) bővítőhelyei, 8,9/13,3 cm-es (3,5/5,25"-es)
bővítőrekeszei és opcionális optikai meghajtói révén olyan
rugalmas kivitellel rendelkezik, melyet saját kiskereskedelmi
környezetének megfelelőre alakíthat. A belső és külső
bővítőrekeszek lehetővé teszik, hogy Önnek megfelelő
cserélhető adathordozót válasszon, vagy második merevlemezt
kérjen.
Tartósság a kezdetektől fogva.
A HP rp5800 masszív házának megbízhatósága és a
kiskereskedelmi felhasználásnak megfelelő kialakítása
hozzájárul a leállások csökkentéséhez és a zökkenőmentes
üzletvitelhez. A rendszer hűtését szándékosan túlméreteztük,
így 40º C-os környezeti hőmérséklet mellett is biztosítja a
működést, a nagy hőmérsékletet elviselő kondenzátorok pedig
lehetővé teszik a hőnek való hosszabb ellenállást. Számíthat
rá, hogy a rendszer hasznos élettartama hosszabb lesz,
minimalizálhatja a zavareseményeket, elkerülheti a hosszú távú
tervezést, és csökkentheti a rendszertelepítés komplexitását.
Környezettudatos fejlesztés
A HP rp5800 válogatott energiatakarékos alkatrészeket
tartalmaz, például 2. generációs Intel® Core™ i3 és i5
processzort1 és 90%-os hatásfokú tápegységet, melyek
kevesebbet fogyasztanak. Az Intel® vPro™2 technológiájú
processzor hardveres távoli leállítást, ébresztést és frissítést tesz
lehetővé, ami elősegíti az energia- és informatikai költségek
csökkentését: mivel a kereskedelmi rendszerek távolról
vezérelhetők, nincs szükség minden üzletben informatikusra. A
szintén tartozék HP Power Assistant könnyen kezelhető asztali
alkalmazás, amellyel kézben tarthatja az energiafelhasználást.
ENERGY STAR® típusok elérhetők.
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meghajtó-bővítőrekeszt biztosít, hogy Ön kihasználhassa a
legújabb technológiák előnyeit, ugyanakkor a meglévő
környezetében használhassa a rendszert. A RAID-támogatás és
a félvezető-alapú meghajtós konfigurációk által nyújtott
biztonságérzet révén egy stabil, biztonságos kiskereskedelmi
rendszert kap.; Maximálisan kihasználhatja a rendelkezésre
álló helyet, ha a rendszert a kasszára helyezi, vagy
függőlegesen vagy vízszintesen, a munkafelület mögött helyezi
el. Az opcionális HP integrációs szerelvényalkatrészekkel a HP
rp5800 kiskereskedelmi rendszert és a fontosabb
kiskereskedelmi perifériákat egyetlen integrált megoldásba
foghatja össze a pulton lévő hely és a hatékonyság
maximalizálása érdekében.
Csak a HP
A HP minden hardverelemre normál három éves korlátozott
garanciát biztosít. A normál garancián túli védelemhez a HP
Care Pack szolgáltatások széles választéka is rendelkezésre
áll3. A HP perifériák teljes skálájából választhat a megoldás
testreszabásához4. A HP perifériák a kiskereskedelmi
használatra tervezett masszív elemek, melyek együttműködnek
a HP POS rendszerrel. Bízza a HP-ra perifériaigényei
kielégítését, és zökkenőmentes, integrált rendszert kap; További
információ a HP rp5800 kiskereskedelmi rendszerről:
www.hp.com/eur/pos.

HP rp5800 kiskereskedelmi rendszer
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Eladóhelyi

Operációs rendszer

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

Processzor

Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® kétmagos
processzor G850 (2,90 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Intel® Q67 Express

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író
SATA DVD-ROM

Grafikus rendszer

Integrált Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer Realtek ALC261 kodekkel (minden port sztereó).

Kommunikáció

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

Portok és csatlakozók

7 USB 2.0; 1 24 V-os táplált USB; 2 soros RS232; 1 PS/2 billentyűzet; 1 PS/2 egér; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 DVI-kimenet; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1
RJ-45, 1 RJ-12 (kassza)

Beviteli eszközök

HP PS/2 billentyűzet
HP PS/2 egér

Adatvédelem

TPM 1.2 beágyazott biztonsági chip Broadcom hálózati adapterrel integrálva (a TPM modul le van tiltva azokon a helyeken, ahol törvény korlátozza a
használatát); HP ProtectTools Security szoftvercsomag BIOS-konfigurációval (soros, párhuzamos, USB-engedélyezés/-letiltás) (külön vásárolható meg),
Credential Manager, Smart Card Manager (külön vásárolható meg); USB + PWR 12 V kártyák (külön vásárolható meg); Konfigurálható sorosportkártya,
COM 3 és 4 (külön vásárolható meg); Falra szerelési készlet (külön vásárolható meg); HP asztali biztonságizár-készlet (zár és kábel) (külön vásárolható meg);
Biztonsági kábel Kensington zárral (külön vásárolható meg); HP hátsó port/kábelvezérlő fedél (külön vásárolható meg)

Méretek

33,8 x 37,8 x 10 cm

Súly

6,84 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

Áramellátás

240 W-os, 90%-os hatásfokú – aktív PFC

Bővítési megoldások

1 alacsony profilú PCIe x1; 1 alacsony profilú PCIe x16
Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) ; Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

3-3-3 év normál HP jótállással. A garancia feltételei országonként eltérőek lehetnek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet.
Részletek: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Igény szerint a Windows 7 Professional telepítőlemezt is mellékeljük a jövőbeni frissítések elvégzéséhez. A korábbi változatokhoz
(„downgrade”) való jogosultság feltételei az alábbiak: a végfelhasználónak üzleti (illetve kormányzati vagy oktatási intézményekben dolgozó) felhasználónak kell lennie, és évente legalább 25,
azonos felszereltségű rendszert kell megrendelnie.
Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a
Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
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Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Compaq L5009tm
38,1 cm-es (15"-es)
érintőképernyős LCD
monitor

A gyors és könnyed interaktivitást biztosító 38,1 cm-es (15"-es) érintőképernyős HP
Compaq L5009tm monitorba épített új fejlesztésű érintőpanel révén könnyebbé
válnak a rutinfeladatok és nő a munkavégzés hatékonysága.

Termékszám: VK202AA

HP Imaging
vonalkódolvasó

A HP POS-rendszerekkel használható HP Imaging vonalkód-leolvasó bővített
funkciókészlettel rendelkezik az információk beolvasásához.

Termékszám: BW868AA

HP PUSB hőnyomtatós
elismervény-nyomtató

A tartós kialakítású és teljesítményű HP PUSB hőnyomtatós számlanyomtató egység a
kiskereskedelmi környezetek számára készült. Kis mérete révén tökéletes a szűkös
helyeken történő alkalmazáshoz.

Termékszám: FK224AA

HP készpénzfiók

A teljes méretű pénztárgép köré formált HP Cash Drawer készpénzfiók kis helyet
foglal el, így kiskereskedelmi környezetben a lehető legkisebb pultfelületet igényli. A
pénztárgép alatti mély tároló az érmetekercsek és a bankjegykötegek tárolásához
bőséges helyet biztosít. A bankjegyek és a különféle érmecímletek rekeszeinek
elválasztását és rendezését állítható hordozónyílás-osztó szolgálja.
Termékszám: FK182AA

HP Hybrid Thermal
nyomtató MICR modullal

A HP Hybrid Thermal Printer MICR (mágneses tinta karakterfelismerés) szolgáltatással
ellátott, többfunkciós nyomtató a viszonteladói környezetek számára. Kis méretével a
HP Hybrid Printer nyomtató egyike a ma kapható legkisebb termékeknek.

Termékszám: FK184AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP minősítéssel rendelkező szakember az 5 éves támogatási idő alatt a bejelentést
követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható
meg

Termékszám: UL590E

További információkért látogasson el a következő webhelyre:www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

