HP rp5800 Perakende Satış Sistemi

İşinizi yürütmek için gereksinim duyduğunuz performansı ve
dayanıklılığı sağlayan, esnek ve perakende satış için dayanıklı
hale getirilmiş Perakende Satış platformu.

Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Sonuç odaklı
Esnek ve yapılandırılabilir
HP rp5700 platformunun güçlü özellikleri üzerine inşa edilen
HP rp5800 Perakende Satış Sistemi,esnekliğe ve mevcut
ekosisteminizde kullanıma kolay katılmaya izin verecek şekilde
genişletilebilirlik ve yüksek oranda yapılandırılabilirlik
özellikleri gösterir. Çeşitli işletim sistemleri, Intel® işlemciler,
yığın depolama, çıkarılabilir ortam ve bellek ile birlikte
kullanılabilen HP rp5800, ihtiyaçlarınıza göre
özelleştirebileceğiniz esnek bir tasarıma sahiptir. Ek bellek
yuvaları, birden çok PCI Express (PCIe) yuvası, 8,9/13,3 cm
(3,5/5,25 inç) bölmeler ve isteğe bağlı optik sürücüler ile HP
rp5800, perakende satış ortamınıza uyacak şekilde
özelleştirebileceğiniz esnek bir tasarıma sahiptir. Sizin için
uygun çıkarılabilir ortamı seçin veya dahili ve harici bölmeleri
kullanarak ikinci sabit sürücü ekleyin.
Süreklilik için üretilmiştir
Dayanıklı HP rp5800 kasa, hizmet dışı kalma süresini
azaltmaya yardımcı olan ve mağazanızın sorunsuz şekilde
çalışmaya devam etmesini sağlayan güvenilir, perakende
kullanım için dayanıklı hale getirilmiş bir mühendislik ürünüdür.
40º C ortam sıcaklığında çalışan büyük boyutlu soğutma
sistemi ve yüksek dayanıklılığa sahip yüksek dereceli ısılara
dirençli kapasitörler ile tasarlanmıştır. Daha uzun kullanım
ömrü olan, daha az kesintiye neden olan, uzun vadeli ekipman
planlamasını gerektirmeyen ve yeni sistemi tanıma zorluklarını
azaltan sisteminize güvenebilirsiniz.
Çevreye duyarlı tasarım
HP rp5800 ikinci nesil Intel® Core™ i3 ve i5 işlemciler1 ile
çalışırken daha az güç tüketen %90 verimli güç kaynağı gibi,
enerji verimliliği için tasarlanmış, ayrıcalıklı bileşenler içerir.
Intel® vPro™2 işlemci; Perakende Satış sistemlerinizi uzak bir
konumdan denetleyen, her mağazada bir BT yetkilisi olmasını
gerektirmeyen, enerji ve BT maliyetlerinizi düşürmenize
yardımcı olan donanım destekli uzaktan kapatma, açma ve
güncelleştirme özellikleri içerir. Ayrıca HP Power Assistant,
enerji kullanımını denetlemenizi sağlayan, kullanımı kolay
masaüstü uygulaması sunar. ENERGY STAR® modelleri
mevcuttur.

Tasarım öncelikli
HP rp5800 Perakende Satış Sisteminde, mevcut
ekosisteminizde çalışmaya devam ederken, en son teknolojiden
yararlanmanıza olanak sağlayan 3 sürücü bölmesi vardır.
RAID desteği ile elde edeceğiniz gönül rahatlığının etkisi ve
kullanımınıza açık katı hal sürücüsü yapılandırmaları, bunu
perakende satış altyapınız için kararlı ve güvenli bir Perakende
Satış platformu haline getirir.; Sistemi kasa bankosuna
yerleştirerek veya çalışma alanınızın altına dikey veya yatay
olarak monte ederek alanı genişletin. Kasa alanını ve
verimliliğini en yüksek hale getirmeye yardımcı olan tek
tümleşik çözüm halinde; HP rp5800 Perakende Satış Sisteminin
yerleşmesi için tasarlanan HP Entegrasyon Aksamı bileşenleri
ve temel Perakende Satış çevrebirimleri ile düzeni sağlayın.
Sadece HP
HP tüm donanım bileşenlerine standart üç yıllık sınırlı garanti
sağlar. Ayrıca, korumanızı standart garantilerin ötesinde ileri
seviyelere getirmek için çeşitli HP Care Pack Hizmetlerinden de
seçim yapabilirsiniz3. Çözümünüzü eksiksiz HP çevrebirim
ürünleri ile özelleştirin4. HP çevrebirimler, perakende satış için
dayanıklı hale getirilmiştir ve HP Satış Noktası sisteminizle
birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Çevrebirim
gereksinimlerinizi karşılamak üzere HP'ye güvenin ve kesintisiz,
tümleşik bir deneyim yaşayın; HP rp5800 Perakende Satış
Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/pos adresini ziyaret edin.

HP rp5800 Perakende Satış Sistemi
Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
ÖZELLİKLER
Form faktörü

Satış Noktası

İşletim Sistemi

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

Işlemci

Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® Çift
Çekirdekli G850 (2,90 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdek)

Yonga kümesi

Intel® Q67 Express

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD yazıcı
SATA DVD-ROM

Grafik

Tümleşik Intel HD; NVIDIA NVS 300 (256 MB)

Ses

Realtek ALC261 codec bileşenli Yüksek Tanımlı Ses (tüm bağlantı noktaları stereo'dur).

İletişim

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

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

7 USB 2.0; 1 24V güçlendirilmiş USB; 2 seri RS232; 1 PS/2 klavye; 1 PS/2 fare; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 DVI çıkışı; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 RJ-45; 1
RJ-12 (yazar kasa çekmecesi)

Giriş aygıtları

HP PS/2 Klavye
HP PS/2 Fare

Güvenlik

Broadcom NIC ile tümleştirilmiş TPM 1.2 Embedded Security Yongası (TPM modülü, kullanımın yasalarca kısıtlandığı yerlerde devre dışı bırakılmıştır); BIOS
Configuration ile HP ProtectTools Security Software Suite (seri, paralel, USB etkin/devre dışı) (ayrıca satılır), Credential Manager, Smart Card Manager (ayrıca
satılır); USB + PWR 12V Kartları (ayrıca satılır); Enerji Yapılandırılabilir Seri Bağlantı Noktası Kartı COM 3 & 4 (ayrıca satılır); Duvar Montajı (ayrıca satılır);
HP Desktop Güvenlik Kilidi Kiti (kilit ve kablo) (ayrıca satılır); Kensington kilitli güvenlik kablosu (ayrıca satılır); HP Arka Bağlantı Noktası/Kablo Denetim
Kapağı (ayrıca satılır)

Boyutlar

33,8 x 37,8 x 10 cm

Ağırlık

6,84 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Güç

240W %90 verimli - Active PFC

Geliştirme Çözümleri

1 düşük profilli PCIe x1; 1 düşük profilli PCIe x16
Bir 13,3 cm (5,25 inç) ; Bir 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

Standart 3-3-3 garantisi içeren HP Garantisi tarafından desteklenir. Hüküm ve koşullar ülkelere/bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfenwww.hp.com/eur/pos
© Telif Hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle
birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanmak için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın almayı ve/veya bir DVD sürücüsü
gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Gelecekte istendiği takdirde yükseltme yapılabilmesi için Windows 7 Professional diski dahil edilmiş olabilir. Bir son
kullanıcının bu sürüm düşürmeye hak kazanabilmesi için, o kullanıcının bir işletme (devlet veya eğitim kurumları dahil) olması gerekir ve yılda aynı özel görüntüye sahip en az 25 müşteri sistemi sipariş
etmesi beklenmektedir.
Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Compaq L5009tm
38,1 cm (15 inç) LCD
Dokunmatik Ekranlı
Monitör

Hızlı ve kolay ekran etkileşimine olanak tanıyan HP Compaq L5009tm 38,1 cm (15
inç) Dokunmatik Ekranlı Monitör'de bulunan yeni geliştirilmiş dokunma paneli
teknolojisiyle rutin etkinliklerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlayın ve daha
üretken bir iş yerinin keyfini yaşayın.

Ürün numarası: VK202AA

HP Görüntüleme Barkod
Tarayıcı

HP Satış Noktası Sistemleri ile birlikte kullanılan HP Görüntüleme Barkod Tarayıcı
bilgi toplamayı geliştiren genişletilmiş bir özellik kümesi sunar.

Ürün numarası: BW868AA

HP PUSB Termal Fatura
Yazıcısı

HP PUSB Termal Fatura Yazıcı, dayanıklı tasarımı ve baskı performansıyla perakende
satış ortamları için tasarlanmıştır. Ayrıca küçük boyutlu olması bu yazıcıyı kullanım
alanı kısıtlı olan yerler için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Ürün numarası: FK224AA

HP Para Çekmecesi

Tam boyutlu bir kasa etrafında tasarlanan HP Para Çekmecesi, dar bir yer
kaplayarak perakende ortamınızda gerekli olan tezgah miktarını en aza indirger.
Madeni para rulolarını ve paketlenmiş fişleri tutmak için derin bir kasa altı
bölmesinde oldukça boş depolama alanı mevcuttur. Ayarlanabilir ortam yuvası
ayrıcısı, fatura ve çeşitli para birimleri için farklı bölmeler oluşturma ve düzenleme
olanağı sağlar.
Ürün numarası: FK182AA

HP MICR içeren HP
Karma Termal Yazıcı

HP Hibrid Termal Yazıcı, perakende ortamlar için MICR (Manyetik Mürekkep
Karakter Tanıma) içeren çok işlevli bir yazıcıdır. HP Hibrid Yazıcının küçük boyutu
onu bugün piyasadaki en küçük yazıcılardan biri haline getirmektedir.

Ürün numarası: FK184AA

5 yıl, Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, Perakende Satış çözümünüz için 5 yıl boyunca HP
onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: UL590E

Daha fazla bilgi için, lütfenwww.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

