Maloobchodný systém HP rp5800

Flexibilná platforma pre predajné maloobchodné prostredie s
výkonom a dlhovekosťou, ktoré potrebujete na beh vášho
podnikania.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Riadené výsledky
Flexibilný a konfigurovateľný
Maloobchodný systém HP rp5800 je postavený na výkonnej
platforme maloobchodného systému HP rp5700, je rozšíriteľný,
vysoko konfigurovateľný a poskytuje flexibilitu a jednoduchú
implementáciu v rámci vášho existujúceho ekosystému. Vďaka
výberu operačných systémov, procesorov Intel®,
veľkokapacitných zariadení, vymeniteľných médií a pamätí má
HP rp5800 flexibilný návrh, ktorý môžete upraviť tak, aby
vyhovoval vašim potrebám. Vďaka dodatočným pamäťovým
slotom, viacerým slotom PCI Express (PCIe), 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”) zásuvkám a voliteľným optickým jednotkám má
HP rp5800 flexibilný návrh, ktorý si môžete upraviť tak, aby
vyhovoval vášmu maloobchodnému prostrediu. Zvoľte si to
pravé vymeniteľné médium alebo pridajte druhý pevný disk s
internými a externými zásuvkami.
Vytvorený na výdrž
Robustné šasi HP rp5800 je navrhnuté pomocou spoľahlivých
technológií určenými pre maloobchody, ktoré pomáhajú
redukovať prestoje a pomáhajú udržať váš obchod v plynulej
prevádzke. Navrhli sme zväčšené chladenie, ktoré pracuje pri
teplote okolia 40 ºC a kondenzátory s vysokou výdržou a
tepelnou odolnosťou, ktoré dokážu dlho pracovať pri vysokých
teplotách. Môžete sa spoľahnúť, že systém bude mať dlhšiu
životnosť, že počet prerušení bude minimálny a vyhnete sa
dlhodobému plánovaniu zariadení a zníži sa zložitosť
výstupov.
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie
HP rp5800 obsahuje vybrané komponenty navrhnuté pre
energetickú efektivitu ako sú napríklad procesory Intel® Core™
i3 a i5 druhej generácie1 a napájací zdroj s 90% efektivitou,
ktorý spotrebuje počas prevádzky menej energie. Procesory
Intel® vPro™2 zahŕňajú hardvérovo asistované vzdialené
vypnutie, zapnutie a aktualizáciu, čím pomáhajú znížiť
spotrebu energie a náklady na IT ovládaním vašich
maloobchodných systémov zo vzdialeného miesta, takže
nepotrebujete mať v každom obchode IT technika. Súčasťou je
tiež HP Power Assistant, ktorý poskytuje jednoducho
ovládateľné počítačové aplikácie, takže môžete kontrolovať
používanie energie. Sú dostupné aj modely ENERGY STAR®.

Dokonalý dizajn
Predajný systém HP rp5800 má 3 zásuvky na jednotky, ktoré
vám umožnia získať výhody najnovších technológií pri
súčasnom pracovaní vášho existujúceho ekosystému. S
podporou RAID získate bezstarostné používanie a dostupné
konfigurácie s jednotkami SSD vytvoria stabilnú a bezpečnú
maloobchodnú platformu pre vašu maloobchodnú
infraštruktúru.; Maximalizujte priestor umiestnením systému na
pokladňu alebo ho namontujte vertikálne alebo horizontálne
pod váš pracovný priestor. Poskladajte si systém s voliteľnými
komponentmi HP Integration Assembly navrhnutými na
umiestnenie do maloobchodného systému HP rp5800 s
kľúčovými maloobchodnými perifériami v jednom
integrovanom riešení, ktoré pomôžu maximalizovať pracovný
priestor a efektivitu.
Iba HP
HP poskytuje štandardnú trojročnú obmedzenú záruku na
všetky hardvérové komponenty. Môžete si zvoliť z množstva
služieb HP Care Pack pre rozšírenie vašej ochrany nad rámec
štandardnej záruky3. Prispôsobte si svoje riešenie pomocou
celého balíka periférií od HP4. HP periférie sú určené pre
maloobchodný predaj a navrhnuté tak, aby spolupracovali s
vašim systémom HP POS. Spoľahnite sa na spoločnosť HP,
ktorá podporuje vaše požiadavky na periférie a poskytuje
neprerušovaný a jednotný zážitok; Ďalšie informácie o
maloobchodnom systéme HP rp5800 nájdete na adrese
www.hp.com/eur/pos.

Maloobchodný systém HP rp5800
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Predajné miesta

Operačný systém

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

Procesor

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

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Integrovaná Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením s kodekom Realtek ALC261 (všetky porty sú stereo).

Možnosti komunikácie

Integrovaná karta Intel 82579LM
HP WLAN 802.11 b/g/n

Porty a konektory

7 USB 2.0; 1 24V napájané USB; 2 sériové RS232; 1 klávesnica PS/2; 1 myš PS/2; 1 VGA; 1 port DisplayPort; 1 výstup DVI; 1 zvukový vstup; 1 zvukový
výstup; 1 RJ-45; 1 RJ-12 (pokladničná zásuvka)

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP PS/2
Myš HP PS/2

Zabezpečenie

Integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2 so sieťovou kartou Broadcom (TPM modul je zakázaný v prípade použitia obmedzeného zákonom); HP ProtectTools
Security Software Suite s konfiguráciou BIOS (sériový, paralelný, zapnuté/vypnuté USB) (predávaný samostatne), Credential Manager, Smart Card Manager
(predávaný samostatne); Karty USB + PWR 12V (predávané samostatne); Karta so sériovým portom s konfiguráciou napájania COM 3 a 4 (predávané
samostatne); Montáž na stenu (predávané samostatne); Súprava ochranného zámku HP Desktop (zámok a kábel) (predávané samostatne); Bezpečnostný
kábel so zámkom Kensington (predávaný samostatne); Zadný port HP/kryt pre ovládanie kábla (predávané samostatne)

Rozmery

33,8 × 37,8 × 10 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 6,84 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

Spĺňa normu ENERGY STAR®

Riešenia pre rozšírenie

1 nízkoprofilový PCIe x1; 1 nízkoprofilové PCIe x16
Jedna 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Chránené zárukou HP vrátane štandardnej záruky 3-3-3. Podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

240 W, 90% efektivita - aktívne PFC

Ďalšie informácie nájdete na adresewww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na predchádzajúcu verziu
(downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s
rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné
známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
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Príslušenstvo a služby

38,1 cm (15") LCD
monitor HP Compaq
L5009tm s dotykovou
obrazovkou

Vykonávajte každodenné aktivity jednoduchšie a vychutnajte si produktívnejší
pracovnú priestor s novovyvinutou technológiou dotykového panela zabudovaného v
38,1 cm (15") dotykovom monitore HP Compaq L5009tm, ktorý umožňuje rýchlu a
jednoduchú spoluprácu s obrazovkou.

Číslo produktu: VK202AA

HP snímač čiarového
kódu

Pri použití v spojení so systémami HP pre predajné miesta poskytuje snímač
čiarového kódu HP rozšírenú súpravu funkcií pre zlepšenie zberu dát.

Číslo produktu: BW868AA

Tepelná tlačiareň
potvrdeniek HP PUSB

Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom
navrhnutá pre maloobchodné prostredia. Jej kompaktné rozmery ju tiež robia
perfektnou pre obmedzené priestory.

Číslo produktu: FK224AA

Zásuvka na hotovosť HP

Pokladničná zásuvka HP navrhnutá s približne nezmenšenou pokladňou má úzky
pôdorys, minimalizuje veľkosť priestoru priehradky potrebného vo vašej predajni. V
hlbokej priehradke pod pokladňou je dostatok miesta na uloženie valčekov mincí a
balíkov bankoviek. Nastaviteľný oddeľovač mediálnych otvorov oddeľuje a
organizuje rôzne sekcie pre účty a mince rôznych hodnôt.
Číslo produktu: FK182AA

Tepelná tlačiareň HP
Hybrid s MICR

Tepelná tlačiareň HP Hybrid je multifunkčná tlačiareň s MICR (magnetické
rozpoznanie farebného znaku) do maloobchodných prostredí. Vďaka kompaktnej
veľkosti je dnes táto tlačiareň HP Hybrid jednou z najmenších na trhu.

Číslo produktu: FK184AA

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s maloob. riešením, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazn. zabezpečovaný kvalifikovaným
technikom HP počas 5 rokov

Číslo produktu: UL590E

Ďalšie informácie nájdete na adresewww.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

