Sistema de Retalho HP rp5800

Uma plataforma flexível e reforçada para comércio a retalho
com o desempenho e longevidade de que necessita para gerir o
seu negócio.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Voltado p/ resultados
Flexível e configurável
Construído com base nos pontos fortes da plataforma do HP
rp5700, o Sistema de Retalho HP rp5800 é expansível e
altamente configurável permitindo flexibilidade e fácil
implementação dentro do seu ecossistema existente. Disponível
com uma escolha de sistemas operativos, processadores
Intel®, armazenamento em massa, suportes amovíveis e
memória, o HP rp5800 possui um design flexível que pode
personalizar para se adequar às suas necessidades. Com
ranhuras de memória adicionais, múltiplas ranhuras PCI
Express (PCIe), compartimentos de 8,9/13,3 cm (3,5
pol./5,25 pol.) e unidades ópticas opcionais, o HP rp5800
possui um design flexível para que o possa personalizar para
se adaptar ao seu ambiente comercial. Escolha o suporte
amovível certo para si e ou adicione uma segunda unidade de
disco rígido com os compartimentos interno e externo.
Construído para durar
A estrutura robusta HP rp5800 foi concebida com uma
engenharia fiável e reforçada para o comércio a retalho que
ajuda a reduzir o tempo de inactividade e a manter a sua loja
a funcionar tranquilamente. Concebemos um arrefecimento de
grandes dimensões que funciona numa temperatura ambiente
de 40 ºC e condensadores classificados por temperatura de
duração elevada que ajudam a resistir ao calor para durar
mais tempo. Pode confiar no seu sistema para ter uma vida útil
maior, minimizando interrupções, evitando planeamento de
equipamento a longo prazo e reduzindo a complexidade de
lançamentos.
Concebido a pensar no ambiente
O HP rp5800 inclui componentes seleccionados concebidos
para eficiência energética, tal como processadores de 2.ª
geração Intel® Core™ i3 e i51 e uma fonte de alimentação
90% eficiente que consome menos energia durante o
funcionamento. O processador Intel® vPro™2 inclui activação,
actualização e encerramento remoto assistido por hardware, o
que ajuda a reduzir energia e custos de TI controlando os seus
sistemas de retalho a partir de uma localização remota para
que não necessite de um elemento de TI em cada loja.
Também incluído, o HP Power Assistant fornece uma aplicação
de desktop de fácil utilização para que possa controlar a
utilização de energia. Modelos ENERGY STAR® disponíveis.

Design sábio
O Sistema de Retalho HP rp5800 possui 3 compartimentos da
unidade para lhe permitir tirar partido da mais recente
tecnologia enquanto trabalha dentro do seu ecossistema
existente. A tranquilidade adicional que irá obter com suporte
RAID e as configurações de unidade solid state disponíveis
tornam-no numa plataforma de retalho estável e segura para a
sua infra-estrutura de comércio a retalho.; Maximize o espaço
posicionando o sistema no balcão de pagamento ou
montando-o vertical ou horizontalmente por baixo do seu
espaço de trabalho. Coloque-o juntamente com os
componentes do HP Integration Assembly concebidos para
alojar o Sistema de Retalho HP rp5800 juntamente com os
periféricos de retalho principais numa solução integrada para
ajudar a maximizar a eficiência e o espaço no balcão.
Apenas HP
A HP disponibiliza uma garantia limitada padrão de três anos
que abrange todos os componentes de hardware. Entre a
gama de Serviços HP Care Pack, pode ainda optar por
alargar a sua protecção para além das garantias padrão3.
Personalize a sua solução com um conjunto completo de
periféricos HP4. Os periféricos HP são reforçados para
comércio a retalho e concebidos para trabalhar em conjunto
com o seu sistema POS HP. Confie na HP para suportar as
suas necessidades periféricas e proporcionar uma experiência
integrada e contínua; Para mais informações acerca do
Sistema de Retalho HP rp5800, visite www.hp.com/eur/pos.

Sistema de Retalho HP rp5800
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Ponto de venda

Sistema operativo

Windows® 7 Professional genuíno 32
Windows® 7 Professional 64 Genuíno
Windows® Embedded POSReady 2009 genuíno
FreeDOS

Processador

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

Chipset

Intel® Q67 Express

Suportes físicos amovíveis

Gravador de DVD SuperMulti SATA
DVD-ROM SATA

Gráficos

Intel HD integrado; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Áudio

Áudio de alta definição com codec Realtek ALC261 (todas as portas são estéreo).

Comunicações

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

Portas e Ligações

7 USB 2.0; 1 USB com alimentação de 24 V; 2 portas de série RS232; 1 teclado PS/2; 1 rato PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 saída DVI; 1 entrada de
áudio; 1 saída de áudio; 1 RJ-45; 1 RJ-12 (caixa registadora)

Dispositivos de Entrada

Teclado PS/2 HP
Rato PS/2 HP

Segurança

Chip de segurança incorporada 1.2 TPM integrado com Broadcom NIC (módulo TPM desactivado nos locais em que o uso é restringido por lei); Software
HP ProtectTools Security Suite com Configuração do BIOS (em série, paralelo, activar/desactivar USB) (vendido separadamente), Credential Manager, Gestor
Smart Card (vendido separadamente); Cartões USB + PWR 12 V (vendido separadamente); Cartão de porta de série configurável com alimentação COM 3
& 4 (vendido separadamente); Montagem em parede (vendido separadamente); Kit de bloqueio de segurança de desktop HP (bloqueio e cabo) (vendido
separadamente); Cabo de segurança com bloqueio Kensington (vendido separadamente); Tampa de controlo do cabo/porta traseira HP (vendido
separadamente)

Dimensões

33,8 x 37,8 x 10 cm

Peso

A partir de 6,84 kg

Conformidade com standards de
eficiência energética
Alimentação

Qualificado pela ENERGY STAR®

Soluções de Expansão

1 PCIe x1 de baixo perfil; 1 PCIe x16 de baixo perfil
Um 13,3 cm (5,25 pol.) ; Um 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

Protegido pela Garantia HP, com uma garantia padrão 3-3-3. Os termos e condições podem variar com o país.

240 W 90% eficiente - PFC activo

Para obter mais informação, visitewww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços
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Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade
do Windows 7. Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações. Disco Windows Vista Business também pode ser incluído para futura actualização, se desejado. Para se
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cliente com a mesma imagem personalizada;
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Microsoft, Windows e Windows Vista são
marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Windows Vista® é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou
noutros países.
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Acessórios e Serviços

Monitor LCD Touchscreen
HP Compaq L5009tm de
38,1 cm (15 pol.)

Torne as actividades de rotina mais fáceis e desfrute de um ambiente de trabalho
mais produtivo com a mais recente tecnologia de toque do monitor Touchscreen
Compaq HP L5009tm de 38,1 cm (15 pol.), que permite uma interacção rápida e
fácil no ecrã.

Número do produto: VK202AA

Scanner cód. de barras
de imagem HP

Utilizado em combinação com Sistemas de Ponto de Venda HP, o Scanner de
Códigos de Barras HP fornece um conjunto de funcionalidades melhoradas para
facilitar a recolha de informações.

Número do produto: BW868AA

Impressora de Recibos
Térmicos HP PUSB

A Impressora Térmica de Recibos HP PUSB foi concebida para ambientes de
comércio retalhista com o seu design duradouro e desempenho de impressão. O seu
tamanho compacto torna-o perfeito para locais com limitações de espaço.

Número do produto: FK224AA

Gaveta de dinheiro HP

Concebida em torno de uma caixa registadora de tamanho completo, a Gaveta de
Dinheiro HP ocupa uma pequena área, minimizando o espaço de balcão necessário
no seu ambiente de venda a retalho. Existe um amplo armazenamento num profundo
compartimento sob a caixa para colocar rolos de moedas e maços de facturas. Um
dispositivo divisor de ranhura ajustável separa e organiza as diferentes secções de
notas e moedas.
Número do produto: FK182AA

Impressora HP Hybrid
Thermal com MICR

A Impressora Térmica Híbrida HP é uma impressora multifunções com MICR
(Magnetic Ink Character Recognition) para ambientes de venda a retalho. As
dimensões compactas da Impressora Híbrida HP fazem dela uma das mais
pequenas hoje no mercado.

Número do produto: FK184AA

5 anos, dia útil seguinte,
no local

Obtenha 5 anos de reparação da sua solução de retalho no local e no dia útil
seguinte, por parte de um técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o
problema remotamente

Número do produto: UL590E

Para obter mais informação, visitewww.hp.com/eur/hpoptions

Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

