HP rp5800 detaljistsystem

En fleksibel og forsterket detaljistplattform med den ytelsen og
holdbarheten du trenger til drift av virksomheten.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Resultatdrevet
Fleksibel og konfigurerbar
HP rp5800 detaljistsystem bygger på de sterke sidene ved HP
rp5700-plattformen og er svært utvidbart og konfigurertbart,
noe som gir fleksibilitet og enkel implementering i et
eksisterende økosystem. HP rp5800 har en fleksibel design som
du kan tilpasse etter eget behov, og leveres med et utvalg av
operativsystemer, Intel®-prosessorer, masselagringsenheter,
flyttbare medier og minne. Med ekstra minnespor, flere PCI
Express-spor (PCIe), 8,9/13,3 cm (3,5"/5,25") stasjonsrom og
optiske stasjoner som tillegg har HP rp5800 en fleksibel design
som gjør at du kan tilpasse det til butikkmiljøet. Velg de
flyttbare mediene som passer for deg, eller legg til en ekstra
harddisk i interne og eksterne stasjonsrom.
Bygd for å vare
Det robuste HP rp5800-kabinettet har en pålitelig og forsterket
konstruksjon som minimerer nedetid og hjelper til å holde
forretningsvirksomheten i gang. Vi har utviklet overdimensjonert
kjøling som fungerer i omgivelsestemperaturer på 40º C og
kondensatorer som tåler høy temperatur, med tanke på
varmebestandighet og lengre holdbarhet. Du kan sette din lit til
at vårt system har lengre brukstid med færre avbrudd, og du
slipper langsiktig utstyrsplanlegging og får en mindre kompleks
utrullering.
Utformet med tanke på miljøet
Med HP rp5800 følger utvalgte komponenter konstruert for
energieffektivitet, for eksempel annengenerasjons Intel® Core™
i3- og i5-prosessorer1, og en 90 % effektiv strømforsyning som
trekker mindre strøm under drift. Intel® vPro™2-prosessoren har
maskinvareassistert ekstern avslutning, vekking og oppdatering,
som bidrar til å redusere energi- og IT-kostnadene ved å
fjernstyre detaljistsystemene, slik at dere ikke trenger en
IT-person i hver enkelt butikk. HP Power Assistant er også
inkludert, et brukervennlig skrivebordsprogram som du kan
bruke til å styre energiforbruket. ENERGY STAR®-modeller er
tilgjengelig.

Klok design
HP rp5800 detaljistsystem har 3 stasjonsrom, slik at du kan
benytte den nyeste teknologien samtidig som du arbeider i det
eksisterende økosystemet. Den ekstra tryggheten du får med
RAID-støtte og tilgjengelige Solid State-stasjonskonfigurasjoner
gjør dette til en stabil og sikker detaljistplattform for
butikkinfrastrukturen.; Utnytt plassen ved å plassere systemet på
kassen eller montere det loddrett eller vannrett under
arbeidsplassen. Gjør det hele komplett med HP Integration
Assembly-tilleggskomponenter som er konstruert for å romme
HP rp5800 detaljistsystem sammen med viktige ytre
butikkenheter i én integrert løsning som bidrar til å utnytte
diskplassen og effektiviteten.
Bare HP
HP gir en treårig begrenset standardgaranti på alle
maskinvarekomponenter. Du kan også velge mellom en rekke
HP Care Pack-tjenester for å utvide beskyttelsen utover
standardgarantien3. Tilpass løsningen med en komplett pakke
av ytre HP-enheter4. Ytre HP-enheter er forsterket og konstruert
for å fungere sammen med HP POS-systemet. Sett din lit til at
HP dekker behovet for ytre enheter og sørger for en sømløs,
integrert opplevelse; Hvis du vil ha mer informasjon om HP
rp5800 detaljistsystem, kan du gå til www.hp.com/eur/pos.
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SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Butikkterminal

Operativsystem

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

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Q67 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner
SATA DVD-ROM

Grafikk

Integrert Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC261-kodek (alle porter er stereo).

Kommunikasjon

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

Porter og kontakter

7 USB 2.0; 1 24 V strømførende USB; 2 seriell RS232; 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 DVI-utgang; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1
RJ-45, 1 RJ-12 (kassaskuff)

Inndataenheter

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

Sikkerhet

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke integrert med Broadcom-nettverkskort (TPM-modul er deaktivert der den ikke er tillatt brukt); HP ProtectTools Security
Software Suite med BIOS-konfigurasjon (seriell, parallell, USB-aktivering/deaktivering) (selges separat), Credential Manager, Smart Card Manager (selges
separat); USB + PWR 12 V-kort (selges separat); Strømkonfigurerbart seriellportkort, COM 3 og 4 (selges separat); Veggfeste (selges separat); HP
sikkerhetslåsesett for stasjonær PC (lås og kabel) (selges separat); Sikkerhetskabel med Kensington-lås (selges separat); HP bakre port/kabelkontrolldeksel
(selges separat)

Mål

33,8 x 37,8 x 10 cm

Vekt

Starter på 6,84 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert

Strøm

240 W 90 % effektiv - aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

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

Garanti

Beskyttet av HP-garanti med en 3-3-3 standardgaranti. Betingelser og vilkår kan variere fra land til land.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøkewww.hp.com/eur/pos
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Tilbehør og tjenester

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

Gjør rutineoppgaver enklere og gled deg over en mer produktiv arbeidsplass med
den nyutviklede berøringsskjermteknologien som er innebygd i HP Compaq L5009tm
38,1 cm (15") berøringsskjerm, og som gir rask og enkel interaktivitet på skjermen.

Produktnummer: VK202AA

HP Imaging
strekkodeskanner

Used in conjunction with HP Point of Sale Systems, the HP Imaging Barcode Scanner
offers an enhanced feature set to improve information collection.

Produktnummer: BW868AA

HP PUSB termisk
kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design
og utskriftsytelse. Den kompakte størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er
mangelvare.

Produktnummer: FK224AA

HP kasseskuff

HP kasseskuff er laget rundt en kasseskuff i full størrelse, men har en liten grunnflate
for å minimere plassen som trengs i butikkmiljøet. Det er rikelig med plass i et dypt
rom under pengeskuffen for oppbevaring av myntruller og kvitteringer. En justerbar
inndeler skiller og organiserer forskjellige deler for sedler og ulike mynter.

Produktnummer: FK182AA

HP termisk hybridskriver
med MICR

HP Hybrid termisk skriver er en flerfunksjonsskriver med MICR (Magnetic Ink
Character Recognition) for butikkmiljøer. Den kompakte størrelsen gjør HP
Hybrid-skriveren til en av de minste på markedet i dag.

Produktnummer: FK184AA

5 år, neste virkedag på
stedet

Få 5 års neste virkedag på stedet-service fra en kvalifisert HP-tekniker for
detaljistløsningen hvis problemet ikke kan løses via fjernstyring

Produktnummer: UL590E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøkewww.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

