System do sprzedaży detalicznej HP
rp5800

Elastyczna, dostosowana do potrzeb handlu platforma o
wydajności i trwałości niezbędnej do prowadzenia tego typu
działalności biznesowej.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Rozwiązanie ukierunkowane na wyniki
Elastyczny i konfigurowalny
System do sprzedaży detalicznej HP rp5800, bazujący na
zaletach platformy HP rp5700, można rozbudowywać i
konfigurować, co zapewnia jego elastyczność i łatwe
wdrażanie w dotychczasowym środowisku. System HP rp5800
ma elastyczną budowę, którą można dostosować do własnych
potrzeb — może zostać wyposażony w różne systemy
operacyjne i procesory Intel®, pamięć masową i operacyjną o
różnej pojemności oraz różnego rodzaju nośniki wymienne.
Dzięki dodatkowym gniazdom na karty pamięci, wielu
gniazdom PCI Express (PCIe), wnękom napędów 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”) cm oraz opcjonalnym napędom optycznym
system HP rp5800 cechuje się dużą elastycznością
umożliwiającą dostosowanie go do konkretnego środowiska
sprzedaży detalicznej. Wnęki wewnętrzne i zewnętrzne
pozwalają zainstalować nośniki wymienne odpowiadające
potrzebom użytkownika lub dodać drugi dysk.
Budowany z myślą o trwałości
Wytrzymała obudowa systemu HP rp5800 jest wyposażona w
niezawodne, dostosowane do potrzeb handlu funkcje
minimalizujące czas przestojów i zapewniające sprawne
funkcjonowanie sklepu. Rozwiązanie jest wyposażone w
nadmiarowy system chłodzenia, umożliwiający działanie
nawet w temperaturze 40º C, a także w kondensatory o
większej odporności znamionowej na wysoką temperaturę,
które dodatkowo zwiększają trwałość produktu. System ten
zapewnia dłuższą eksploatację, minimalizując zakłócenia w
pracy, pozwalając uniknąć planowania zakupów sprzętu
przez dłuższy czas oraz upraszczając uruchamianie sklepów.
Z myślą o ochronie środowiska
System HP rp5800 jest wyposażony w starannie wybrane,
energooszczędne elementy, takie jak procesory drugiej
generacji Intel® Core™ i3 i i51 oraz zasilacz o sprawności
90%, który pobiera mniej energii podczas pracy. Procesor
Intel® vPro™2 zawiera sprzętowe rozwiązanie do zdalnego
wyłączania, włączania i aktualizacji systemów, które pomaga
obniżyć zużycie energii i koszty infrastruktury informatycznej
klienta poprzez kontrolę jego systemów do sprzedaży
detalicznej ze zdalnej lokalizacji, dzięki czemu firma nie musi
zatrudniać informatyka w każdym sklepie. Zestaw zawiera
także oprogramowanie HP Power Assistant — łatwą w

obsłudze aplikację biurową, która umożliwia kontrolę zużycia
energii. Dostępne są modele z certyfikatem ENERGY STAR®.
Mądrze zaprojektowany
System do sprzedaży detalicznej HP rp5800 jest wyposażony
w 3 wnęki na napędy, co pozwoli użytkownikom pracować w
dotychczasowym środowisku i jednocześnie korzystać z
najnowszych technologii. Dodatkowe poczucie
bezpieczeństwa dzięki obsłudze technologii RAID oraz
dostępność konfiguracji napędów SSD sprawiają, że system
stanowi stabilną, bezpieczną platformę sprzedaży detalicznej,
którą klient może zainstalować w ramach własnej infrastruktury
handlowej.; Można maksymalnie wykorzystać miejsce,
ustawiając system na kasie albo montując go pionowo lub
poziomo pod ladą. Całość można umieścić razem z
opcjonalnymi elementami w zestawie HP Integration Assembly
zaprojektowanym tak, aby pomieścić system do sprzedaży
detalicznej HP rp5800 wraz z najważniejszymi peryferiami —
powstaje w ten sposób jedno zintegrowane rozwiązanie
zajmujące minimalną ilość miejsca na ladzie i umożliwiające
wydajną pracę.
Tylko HP
HP daje standardową trzyletnią ograniczoną gwarancję na
wszystkie elementy sprzętowe. Ponadto można wybrać inne
usługi HP Care Pack, aby rozszerzyć ochronę swojego sprzętu
poza ramy standardowej gwarancji3. Kompleksowy zestaw
peryferiów HP4 pozwala dostosować rozwiązanie do
własnych potrzeb. Urządzenia peryferyjne HP są dostosowane
do potrzeb handlu i współpracy z systemem HP do obsługi
miejsca sprzedaży. Zaufaj HP — zaspokoimy zapotrzebowanie
Twojej firmy na urządzenia peryferyjne i zapewnimy ich
bezproblemową, zintegrowaną obsługę; Więcej informacji na
temat systemu do sprzedaży detalicznej HP rp5800 można
znaleźć na stronie www.hp.com/eur/pos.
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DANE TECHNICZNE
Obudowa

Punkt sprzedaży

System operacyjny

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

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-2400 (3,1 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2120 (3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2
rdzenie); Procesor dwurdzeniowy Intel® Pentium® G850 (2,9 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Q67 Express

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD SuperMulti SATA
SATA DVD-ROM

Grafika

Zintegrowana karta graficzna Intel HD; Karta graficzna NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Karta dźwiękowa

System dźwiękowy High Definition Audio z kodekiem Realtek ALC261 (wszystkie porty stereo).

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa Intel 82579LM
HP WLAN 802.11 b/g/n

Porty i złącza

7 portów USB 2.0; 1 zasilany port USB (24 V); 2 porty szeregowe RS232; 1 klawiatura PS/2; 1 mysz PS/2; 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 wyjście
DVI; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 RJ-45, 1 RJ-12 (szuflada na gotówkę)

Urządzenia wejściowe

Klawiatura PS/2 HP
Mysz PS/2 HP

Bezpieczeństwo

Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2 zintegrowany z kartą sieciową Broadcom (moduł TPM jest wyłączony, jeśli jego użycie jest zabronione
prawem); Pakiet oprogramowania HP ProtectTools Security Suite z konfiguracją systemu BIOS (włączanie/wyłączanie interfejsów szeregowego, równoległego
i USB) (sprzedawany oddzielnie), Credential Manager, Smart Card Manager (sprzedawany oddzielnie); Karty USB i PWR 12 V (sprzedawane oddzielnie);
Karty COM 3 i 4 z portami szeregowymi i konfiguracją zasilania (sprzedawane oddzielnie); Zestaw Wall Mount do montażu na ścianie (sprzedawany
osobno); Zestaw HP Desktop Security Lock (blokada i kabel — sprzedawany oddzielnie); Linka zabezpieczająca z blokadą Kensington (sprzedawana
oddzielnie); Tylna pokrywa kontrolera portów/kabli HP (sprzedawana oddzielnie)

Wymiary

33,8 x 37,8 x 10 cm

Waga

Od 6,84 kg

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej
Zasilanie

Certyfikat ENERGY STAR®

Rozszerzenia

1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x1; 1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x16
Jeden 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 3-3-3 HP. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

240 W o sprawności 90%, aktywny stabilizator PFC

Więcej informacji na stroniewww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe informacje można
znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia
późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia
rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są
znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach.
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Akcesoria i usługi

Monitor dotykowy LCD
HP Compaq L5009tm
38,1 cm (15")

Łatwiejsze wykonywanie rutynowych czynności oraz zwiększenie wydajności miejsca
pracy dzięki monitorowi dotykowemu HP Compaq L5009tm 38,1 cm (15")
wyposażonemu w nowo opracowaną technologię, która umożliwia szybką i łatwą
obsługę rozwiązania.

Numer produktu: VK202AA

Skaner kodów
kreskowych HP Imaging

Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów
sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw funkcji i usprawnia zbieranie informacji.

Numer produktu: BW868AA

Termiczna drukarka
paragonów HP PUSB

Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostanowiskowa
drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale pasuje
do małych wnętrz.

Numer produktu: FK224AA

Szuflada kasowa HP

Szuflada na gotówkę, zaprojektowana do pełnowymiarowej kasy, jest wąska, co
zmniejsza wymaganą ilość miejsca na ladzie sklepowej. W głębokiej komorze pod
kasą jest dużo miejsca na rolki z monetami i paczki rachunków. Wygodny podział
na przegródki na banknoty i monety różnej wielkości.

Numer produktu: FK182AA

Hybrydowa drukarka
termiczna z funkcją MICR

HP Hybrid Thermal Printer to wielofunkcyjna drukarka z rozpoznawaniem znaków
napisanych atramentem magnetycznym (Magnetic Ink Character Recognition —
MICR) przeznaczona do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom jest to
jedna z najmniejszych drukarek na rynku.

Numer produktu: FK184AA

5 lata, serwis w
następnym dniu
roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa rozwiązania do sprzedaży
detalicznej zostanie przeprowadzona przez specjalistę zakwalifikowanego przez
HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna
przez 5 lat

Numer produktu: UL590E

Więcej informacji na stroniewww.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

