Systém HP RP7 7800 pro prodejny
Připravte se na novou generaci řešení All-in-One pro prodejny od společnosti HP. Systém HP RP7 pro
prodejny je elegantní , stylový, lze jej snadno integrovat do vašeho aktuálního prostředí a zcela přizpůsobit
vašim potřebám.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Vynikající po všech stránkách

Klíčové vlastnosti

nenáročný na prostor, má všechny možnosti tradičních řešení pro prodejny a nabízí elegantní

nabízí ocelové šasi, integrované monitorování a výstrahy a byl testován z hlediska prostředí

design dokonale padnoucí do prostředí prodejen, hotelů a pohostinství.

a nárazů, takže je velmi odolný vůči vlivům prostředí prodejen.

Můžete jej používat na pultu nebo upevnit na zeď (montážní hardware je prodáván

Prodloužená životnost produktu umožňuje konzistenci v rámci používaných systémů a s

samostatně); jedinečná základna se dvěma závěsy umožňuje naklápění a nastavení výšky,

tříletou omezenou zárukou na celé řešení budete vědět, že jsou vaše investice v bezpečí.

Vylepšete image vašeho obchodu pomocí moderního prodejního systému HP RP7, který je

aby bylo zajištěno maximální pohodlí.
Díky elegantním okrajům s rámem zarovnaným s displejem je tento samoobslužný terminál
velmi atraktivní – bude přitahovat pozornost a zaměstnanci jej budou chtít stále používat.
Připojovací body na všech čtyřech stranách displeje umožňují přesně přizpůsobit kombinaci
požadovaných stylových periferních zařízení (zařízení MSR, čtečka otisků prstů nebo webová
kamera – prodáváno samostatně).

Spolehlivý výkon

Čtyřjádrové procesory Intel® Core™ druhé generace s technologií Intel® vPro™ (určité
konfigurace) poskytují hardwarovou vzdálenou správu a stabilní , bezpečnou a spolehlivou
infrastrukturu IT.
Technologie paměti RAM DDR3 zajišťuje rychlé načítání aplikací a přepínání mezi otevřenými
okny. Můžete si vybrat až dva pevné disky nebo disky SSD s podporou pole RAID.
Vyberte si 38,1cm (15") nebo 43,2cm (17") displej a přizpůsobte jej pomocí intuitivní a
známé technologie PCT (Projected Capacitive Touch) nebo funkcí flexibilní navigace
rezistivního dotykového displeje.
Přidejte ostrý zákaznický displej. 26,4cm (10,4") displej HP RP7 CFD (B0T22AV) je ideální pro
doplňkové reklamní a propagační účely. Zákaznický displej HP RP7 VFD (B0T26AV)
poskytuje snadno čitelné informace o ceně a produktu.

Systém HP RP7 je určen pro náročná prostředí prodejen s teplotou až do 40 °C. Systém
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Pokladní systém vše v jednom

Operační systém

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

Monitor

Nabídka dotykových displejů obsluhy – rezistivní 38,1 cm (15") (rozlišení 1 024 x 768), PCT 38,1 cm (15") (rozlišení 1 024 x 768) nebo PCT 43,2 cm (17") (rozlišení 1 280 x 1 024).
Volitelný zákaznický displej – displej HP RP7 VFD nebo HP RP7 26,4 cm (10,4").

Procesor

Procesory Intel® Core™ i5-2400S s grafickou kartou Intel HD 2000 (2,50 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i3-2120 s grafickou kartou Intel HD 2000 (3,30 GHz,
3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Pentium® G850 s grafickou kartou Intel HD (2,90 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Celeron® G540 s grafickou kartou Intel
HD (2,50 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Paměť

Max. 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

max. 320 GB, SATA (7 200 ot./min)
32 GB, max. 256 GB, Jednotky SATA SSD
max. 256 GB, jednotka SSD SATA s funkcí samošifrování

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD Graphics Basic nebo 2000

Zvuk

Integrované audio HD s kodekem Realtek ALC261, vysílání více datových proudů zvuku, technologie SRS Premium Sound a dva interní reproduktory (standardně)

Komunikace

integrovaný gigabitový ethernetový adaptér Intel® 82579LM; bezdrátová karta Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe (u vybraných modelů jako volitelné příslušenství)

Porty a konektory

6 USB 2.0; 2 USB + napájení 12 V; 1 USB + napájení 24 V; 1 USB v uzamykatelné pozici; 1 RJ-12 (peněžní zásuvka); 2 RS-232 (napájené); 1 paralelní; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1
zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 napájecí vstup; 1 napájecí výstup; 4 konektory pro vybraná integrovaná periferní zařízení HP

Software

HP SoftPaq Download Manager; HP Client Catalog pro Microsoft SMS; HP Systems Software Manager; HP Client Automation Starter

Zabezpečení

Zámek a oko pro zámek Kensington

Rozměry

36,6 x 4,3 x 4 cm (s 38,1cm (15") displejem) nebo 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (s 43,2cm (17") displejem)
Se stojanem

Hmotnost

Základní hmotnost 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě ENERGY STAR®. Certifikace EPEAT® ve vybraných oblastech. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na adrese www.epeat.net.
energetickou efektivnost
Napájení

180W externí , 87% účinnost, aktivní korekce účiníku

Možnosti rozšíření

Dva 6,35 cm (2,5")

Záruka

Omezená záruka od společnosti HP, standardně 3/3/3: 3 roky na díly, 3 roky na práci a 3 roky servis u zákazníka
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Tepelná tiskárna účtenek HP PUSB

Odolný design a tiskový výkon tepelné tiskárny účtenek HP PUSB vyhovují prostředí prodejen. Díky své kompaktní velikosti je
tiskárna vhodná pro použití v omezených prostorech.

Produktové číslo: FK224AA

Pokladní zásuvka HP s vrchním
otevíráním

Zásuvka na hotovost HP Flip-Top Cash Drawer byla navržena pro prodejce sedící na jednom místě a pro prostorově omezená
prostředí. Představuje odolné a stylové řešení pro práci s hotovostí. Je vybavena odolnou černou skříní s víkem z nerezové
oceli, které se otevírá odklopením, čímž umožňuje snadný přístup k hotovosti, ať už sedíte, nebo stojíte.

Produktové číslo: BW867AA

Pokladní zásuvka HP Standard

Standardní zásuvka na hotovost HP Standard Duty Cash Drawer nabízí vynikající výkon a spolehlivost, jakou dnes obchodníci
potřebují. Díky odolné ocelové konstrukci, kompaktním rozměrům a dvěma zásuvkám médií je ideálním řešením pro prodejny
a pohostinská zařízení , která požadují kvalitní zásuvku na hotovost za výhodnou cenu.

Produktové číslo: QT457AA

Čtečka čárových kódů HP Presentation

Elegantní , kompaktní a dostupná, čtečka čárových kódů HP Presentation je univerzální prezentační čtečka na pult, navržená
pro maximální uživatelské pohodlí a využití prostoru pultu, obsluhu hands-free a snadné snímání při pevném umístění.

Produktové číslo: QY439AA

Čtečka čárových kódů HP Imaging

Při společném použití s pokladními systémy HP přináší čtečka čárových kódů HP Imaging rozšířenou sadu funkcí , která
zkvalitňuje sběr informací.

Produktové číslo: BW868AA

5 let, další pracovní den u zákazníka

Na řešení do prodejen získejte 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den prováděné kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UL590E
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