Blagajniški sistem HP rp5800

Prilagodljiva, za prodajo ustrezna blagajniška platforma z
zmogljivostjo in življenjsko dobo, ki ju potrebujete za vaše
poslovanje.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Zasnovan za doseganje rezultatov
Prilagodljiv in nastavljiv
Blagajniški sistem HP rp5800 je zasnovan na prednostih
platforme svojega predhodnika, HP rp5700, kar pomeni, da je
razširljiv ter izjemno nastavljiv in omogoča prilagodljivost ter
preprosto implementacijo znotraj vašega obstoječega
ekosistema. Z izbiro operacijskih sistemov, procesorjev Intel®,
masovnih pomnilniških enot, izmenljivih medijev in pomnilnika
je HP rp5800 zasnovan tako, da ga lahko prilagodite svojim
poslovnim potrebam. Z dodatnimi pomnilniškimi režami,
režami PCI Express (PCIe), ležišči velikosti 8,9/13,3 cm in
izbirnimi optičnimi pogoni je blagajniški sistem HP rp5800
zasnovan tako, da ga lahko prilagodite svojemu prodajnemu
okolju. Izberite ustrezen izmenljiv medij ali dodajte še en trdi
disk z notranjimi in zunanjimi ležišči.
Izdelan za trajnost
Vzdržljivo ohišje sistema HP rp5800 je zasnovano z zanesljivo
in za prodajo ustrezno tehniko, ki zmanjšuje možnost
prekinitve delovanja in zagotavlja neprekinjeno delovanje.
Razvili smo hladilni sistem, ki je večji kot običajno in deluje v
okolju z ambientno temperaturo 40 ºC, ter visoko vzdržljive
kondenzatorje za visoke temperature, ki povečajo odpornost
proti vročini in omogočijo daljše delovanje. Prepričani ste
lahko, da bo imel vaš sistem daljše obdobje uporabnosti – ob
zmanjšanih izpadih, brez dolgoročnega načrtovanja opreme
in z zmanjšano zahtevnostjo uvedbe nove opreme.
Oblikovano s skrbjo za okolje
HP rp5800 vključuje izbrane komponente, zasnovane za
energetsko učinkovitost, kot so procesorji Intel® Core™ i3 in i5
druge generacije 1 ter napajalnik z 90-odstotno učinkovitostjo
– za manjšo porabo energije med delovanjem. Procesor Intel®
vPro™ 2 vključuje možnosti oddaljene zaustavitve, zagona in
posodobitve s pomočjo strojne opreme, kar vam omogoča, da
zmanjšate stroške energije in storitev IT z nadziranjem
blagajniških sistemov z oddaljene lokacije (posledično ne
potrebujete osebja IT v vsaki trgovini). Vključen je tudi HP
Power Assistant, ki nudi preprosto namizno aplikacijo za
nadzor porabe energije. Na voljo so modeli z oznako
ENERGY STAR®.

Premišljeno zasnovan
Blagajniški sistem HP rp5800 ima tri ležišča za pogone, kar
vam omogoča uporabo najnovejše tehnologije znotraj
obstoječega ekosistema. Podpora RAID in nastavitve pogona
SSD, ki so na voljo, zagotavljajo mirnejše delo ter stabilno,
varno blagajniško platformo za vašo prodajno infrastrukturo.;
Povečajte delovno površino, tako da sistem postavite na
prodajni pult ali ga namestite navpično oz. vodoravno pod
vašim delovnim prostorom. Obdržite vse na enem mestu – z
izbirnimi komponentami HP Integration Assembly, ki so
zasnovane tako, da združujejo blagajniški sistem HP rp5800
skupaj s ključnimi prodajnimi zunanjimi napravami v eni
integrirani rešitvi, kar vam omogoča, da povečate prostor na
prodajnem pultu ter izboljšate učinkovitost.
Samo HP
HP zagotavlja standardno triletno omejeno garancijo za vse
komponente strojne opreme. Če želite dodatno zaščito, lahko
izbirate med vrsto storitev HP Care Pack 3. Prilagodite svojo
rešitev s celotno zbirko HP-jevih zunanjih naprav 4. HP-jeve
zunanje naprave so ustrezne za prodajo in zasnovane za delo
s sistemom HP POS. Podjetju HP lahko zaupate, da bo
zadostilo vašim potrebam glede zunanjih naprav ter zagotovilo
brezhibno, integrirano izkušnjo; Če želite več informacij o
blagajniškem sistemu HP rp5800, obiščite spletno mesto
www.hp.com/eur/pos.

Blagajniški sistem HP rp5800
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Blagajniški sistem

Operacijski sistem

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

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® Q67 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD zapisovalnik SATA SuperMulti
SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Zvočna kartica

Vgrajeni zvok High Definition Audio s kodekom Realtek ALC261 (vsa vrata so stereo).

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica 82579LM
HP WLAN 802.11 b/g/n

Vrata in priključki

7 USB 2.0; 1 24V z napajanjem prek USB; 2 zaporedna vrata RS232; 1 vhod PS/2 za tipkovnico; 1 vhod PS/2 za miško; 1 VGA; 1 vrata DisplayPort; 1
izhod DVI; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 RJ-45; 1 RJ-12 (predal za denar)

Vhodne naprave

Tipkovnica HP PS/2
Miška HP PS/2

Varnost

Vdelan varnostni čip TPM 1.2 z omrežno kartico Broadcom NIC (modul TPM je onemogočen, kjer to določa zakonodaja); zbirka varnostne programske
opreme HP ProtectTools s konfiguracijo BIOS Configuration (zaporedna vrata, vzporedna vrata, omogočanje/onemogočanje USB) (na voljo za doplačilo),
Credential Manager, Smart Card Manager (na voljo za doplačilo); kartice USB + PWR 12V (na voljo za doplačilo); kartica za zaporedna vrata COM 3 in 4
z možnostjo konfiguriranja napajanja (na voljo za doplačilo); stenski nosilec (na voljo za doplačilo); komplet HP Desktop Security Lock (ključavnica in kabel)
(na voljo za doplačilo); varnostni kabel s ključavnico Kensington (na voljo za doplačilo); HP-jev pokrov za nadzor vrat/kabla na zadnji strani (na voljo za
doplačilo)

Mere

33,8 x 37,8 x 10 cm

Teža

Že od 6,84 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Napajanje

240 vatni 90-odstotni – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 PCIe x1 nizkega profila; 1 PCIe x16 nizkega profila
1 13,3 cm (5,25 palca) ; 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevo garancijo, vključno s standardno garancijo 3-3-3. Pogoji in določila se lahko razlikujejo glede na državo.

Za več informacij obiščitewww.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
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pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Priložen je tudi disk Windows 7 Professional, ki ga lahko po želji uporabite za morebitno nadgradnjo.
Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki letno kupijo vsaj 25 uporabniških sistemov z enako prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke
Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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Pripomočki in storitve

38,1 cm (15-palčni)
monitor z zaslonom na
dotik HP Compaq
L5009tm LCD

Poenostavite redne dejavnosti in uživajte v bolj produktivnem delovnem prostoru z na
novo razvito tehnologijo plošče na dotik, vgrajeno v 38,1 cm (15-palčni) monitor HP
Compaq L5009tm z zaslonom na dotik, ki omogoča hitro in enostavno interakcijo na
zaslonu.

Številka izdelka: VK202AA

Bralnik črtnih kod HP
Imaging

V kombinaciji z blagajniškimi sistemi HP ponuja bralnik črtnih kod HP povečan
nabor funkcij in izboljšano zbirko informacij.

Številka izdelka: BW868AA

Termični tiskalnik računov
HP PUSB

Termični tiskalnik računov HP PUSB je prilagojen za prodajna okolja, saj ima
vzdržljivo obliko in je zelo zmogljiv. Ker je majhen, je primeren tudi za lokacije z
omejenim prostorom.

Številka izdelka: FK224AA

Predal za denar HP

HP-jev predal za denar, ki je v blagajni polne velikosti, je ozek, zato v vašem
prodajnem okolju potrebujete zelo malo prostora za blagajno. V globokem predelu
pod blagajno je veliko prostora za shranjevanje zvitkov kovancev in pakiranih
računov. Nastavljiv razdelilnik loči in organizira različne razdelke za bankovce in
različne vrednosti kovancev.
Številka izdelka: FK182AA

Hibridni termični tiskalnik
HP s tehnologijo MICR

Toplotni tiskalnik HP Hybrid je večfunkcijski tiskalnik z MICR (magnetnim
prepoznavanjem znakov črnila) za prodajna okolja. Njegova kompaktna velikost
pomeni, da je tiskalnik HP Hybrid dandanes eden od najmanjših tiskalnikov na
tržišču.

Številka izdelka: FK184AA

5-let naslednji delovni
dan na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega blagajniškega sistema na domu
naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne
bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: UL590E

Za več informacij obiščitewww.hp.com/eur/hpoptions

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

