HP rp5800 retailsysteem

Een flexibel, robuust retailplatform met de prestaties en de
lange levensduur die uw bedrijf nodig heeft.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Resultaatgericht
Flexibel en configureerbaar
Voortbouwend op het krachtige platform van de HP rp5700 is
het HP rp5800 retailsysteem uitbreidbaar en sterk
configureerbaar voor een flexibele, gemakkelijke implementatie
binnen uw bestaande ecosysteem. De flexibel ontworpen HP
rp5800 kan aan uw behoeften worden aangepast met keuze
uit diverse besturingssystemen, Intel® processoren,
massaopslag, verwisselbare media en geheugen. Het HP
rp5800 systeem beschikt over extra geheugenslots, diverse PCI
Express-slots (PCIe), 3,5-inch of 5,25-inch inbouwplaatsen en
optionele optische drives, zodat u het geheel op uw
retailomgeving kunt afstemmen. Kies de juiste verwisselbare
media of voeg een tweede vaste schijf toe in de interne en
externe inbouwplaatsen.
Gebouwd op duurzaamheid
Het duurzame chassis van de HP rp5800 is betrouwbaar en
robuust geconstrueerd om downtime tot een minimum te
beperken en uw winkel soepel te ondersteunen. Wij hebben
een oversize koelsysteem toegepast voor
omgevingstemperaturen tot 40 ºC en condensatoren gebruikt
die berekend zijn op hogere temperaturen, beter hittebestendig
zijn en langer meegaan. Uw systeem biedt een langere
levensduur met weinig onderbrekingen, zodat lange-termijn
apparatuurplanning niet nodig is en rollouts eenvoudig zijn.
Ontworpen met oog voor het milieu
De HP rp5800 bevat geselecteerde componenten die
ontworpen zijn voor een efficiënt energiegebruik, zoals de 2e
generatie Intel® Core™ i3 en i5 processoren1 en een 90%
efficiënte voeding die minder stroom verbruikt. Intel® vPro™2
processor biedt hardwaregestuurde remote shutdown, wake-up
en updates. Daardoor kunt u uw retailsystemen vanuit een
remote locatie beheren zonder dat in elke winkel een
IT-medewerker nodig is, waardoor de stroom- en IT-kosten
dalen. HP Power Assistant, een handige desktopapplicatie om
het energiegebruik onder controle te houden, is inbegrepen.
ENERGY STAR®-modellen zijn beschikbaar.

Slim ontwerp
Het HP rp5800 retailsysteem heeft 3 schijfposities, zodat u de
nieuwste technologie kunt toevoegen, maar kunt blijven werken
binnen uw bestaande ecosysteem. RAID-ondersteuning en
beschikbare solid-state driveconfiguraties maken dit tot een
stabiel, veilig retailplatform voor uw winkelinfrastructuur en
geven u een gerust gevoel.; Benut de ruimte optimaal door het
systeem op de kassalade te plaatsen of het verticaal of
horizontaal onder uw werkvlak te monteren. Met de
componenten van de optionele HP integratiemodule
combineert u het HP rp5800 retailsysteem en de voornaamste
randapparaten tot één geïntegreerde oplossing om de
toonbankruimte optimaal te benutten en efficiënter te werken.
Alleen HP
HP biedt standaard drie jaar garantie op alle
hardwarecomponenten. U heeft bovendien keuze uit een reeks
HP Care Pack Services om de standaard garantie uit te breiden
met extra bescherming3. Maak uw oplossing compleet met een
set HP randapparaten4. HP randapparaten zijn robuust en
speciaal ontworpen om samen te werken met uw HP
POS-systeem. HP ondersteunt uw randapparatuurbehoeften en
zorgt dat deze naadloos, geïntegreerd werken; Meer
informatie over het HP rp5800 retailsysteem is beschikbaar op:
www.hp.com/eur/pos.
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SPECIFICATIES
Model

Point-of-sale

Besturingssysteem

Legitieme Windows® 7 Professional 32
Legitieme Windows® 7 Professional 64
Legitieme 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)

Chipset

Intel® Q67 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer
SATA dvd-rom

Video

Geïntegreerde Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Audio

High-definition audio met Realtek ALC261 codec (alle poorten zijn stereo).

Communicatie

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

Poorten en connectoren

7 USB 2.0; 1 24-V gevoede USB; 2 seriële RS232; 1 PS/2 toetsenbord; 1 PS/2 muis; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 DVI-uitgang; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang;
1 RJ-45; 1 RJ-12 (geldlade)

Invoerapparaten

HP PS/2 toetsenbord
HP PS/2 muis

Beveiliging

Ingebouwde TPM 1.2 beveiligingschip geïntegreerd met Broadcom NIC (de TPM-module is uitgeschakeld waar het gebruik wettelijk beperkt is); HP
ProtectTools beveiligingsoftware suite met BIOS-configuratie (serieel, parallel, USB in-/uitschakelen) (wordt apart verkocht), Credential Manager, Smart Card
Manager (worden apart verkocht); USB + PWR 12-V kaarten (wordt apart verkocht); Configureerbare gevoede seriële-poort kaart COM 3 en 4 (wordt apart
verkocht); Wandmontagebeugel (wordt apart verkocht); HP desktop veiligheidsslot-kit (slot en kabel) (wordt apart verkocht); Veiligheidskabel met
Kensington-slot (wordt apart verkocht); HP afdekplaat poortcontrole achterzijde (wordt apart verkocht)

Afmetingen

33,8 x 37,8 x 10 cm

Gewicht

Vanaf 6,84 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Voeding

240-Watt 90% efficiënte actieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 laag-model PCIe x1; 1 laag-model PCIe x16
Eén 13,3-cm (5,25-inch); ; Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP garantie met een 3-3-3 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land.

Meer informatie is beschikbaar opwww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten.
Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige upgrades. Alleen zakelijke eindgebruikers
(inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken
van de Microsoft® groep. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
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Accessoires en services

HP Compaq L5009tm
38,1-cm (15-inch)
Touchscreen LCD-monitor

De nieuw ontwikkelde touch-technologie die in de HP Compaq L5009tm 38,1-cm
(15-inch) touchscreen-monitor is ingebouwd maakt interactief werken op het scherm
gemakkelijker, vereenvoudigt routine-activiteiten en verhoogt de productiviteit op de
werkplek.

Bestelnr.: VK202AA

HP Imaging
barcodescanner

Als de HP Imaging barcodescanner samen met het HP point-of-sale systeem wordt
gebruikt, biedt hij een uitgebreide functieset om gemakkelijk informatie te
verzamelen.

Bestelnr.: BW868AA

HP PUSB thermische
bonnenprinter

De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties
speciaal voor winkels. Door zijn compacte formaat is hij ideaal voor omgevingen
met weinig ruimte.

Bestelnr.: FK224AA

HP geldlade

De HP geldlade, die ontworpen is rond een volwaardige kassa, is klein zodat uw
retailomgeving weinig toonbankruimte hoeft te missen. Een diep compartiment onder
de kassa bevat veel ruimte voor rollen munten en stapels bankbiljetten. Een
verstelbare vakscheider verdeelt en ordent verschillende gedeelten voor biljetten en
verschillende typen munten.
Bestelnr.: FK182AA

HP hybride thermische
printer met MICR

De HP hybride thermische printer is een multifunctionele printer met MICR (Magnetic
Ink Character Recognition) voor retailomgevingen. Het compacte formaat maakt de
HP hybride printer tot een van de kleinste op de markt.

Bestelnr.: FK184AA

5 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite
reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: UL590E

Meer informatie is beschikbaar opwww.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

