HP RP7-kassesystem, model 7800
Vær klar til næste generations All-in-One-kasseløsning fra HP. Elegant, smart og nemt at integrere i dit
nuværende miljø: HPRP7-kassesystemet kan tilpasses til alt det, du har brug for og intet, du ikke har brug
for.

HP anbefaler Windows.
Imponerende overalt

Substans ud over stil

egenskaberne fra en traditionel kasseløsning og et elegant design, som passer perfekt til

on-board-overvågning og advarsler samt miljømæssige test og stødtest klarer nemt flere

butikker og servicebranchen.

års slid og brug i butiksmiljøer.

Stil den på en skranke, eller monter den på en væg (monteringskomponenter sælges

Den udvidede produktlivscyklus er med til at sikre ensartethed i din maskinpark, og de tre

separat); Vha. den unikke fod med to hængsler kan du tilpasse hældningen og højden for at

års begrænset garanti på hele løsningen giver dig ro i sindet, når det gælder din investering.

Styrk din butiks image med en moderne, pladsbesparende HP RP7, som har alle

sikre maksimal komfort.
De elegante rammeløse kanter gør dette til en tiltalende selvbetjeningskiosk, der tiltrækker
opmærksomhed, og som dine medarbejdere vil elske at bruge.
Tilslutningspunkter på alle fire sider af skærmen gør det muligt at tilpasse netop den
kombination af flot eksternt udstyr (MSR, fingeraftrykslæser eller webkamera (sælges
separat)), du har brug for.

Ydelse, du kan regne med

Med quad-core 2. generations Intel® Core™-processorer med Intel® vPro™-teknologi (visse
konfigurationer) får du hardwarebaseret fjernadministrationsteknologier og en stabil, sikker
og pålidelig it-infrastruktur.
DDR3 RAM-teknologi er med til at sikre hurtig indlæsning af programmer og skift mellem
åbne vinduer. Vælg op til to harddiske eller solid state-drev med RAID.
Vælg en skærm på 38,1 cm (15") eller 43,2 cm (17") (diagonalt), og tilpas den derefter med
intuitiv og velkendt projiceret berøringsteknologi eller de fleksible navigationfunktioner i den
resistive berøringsskærm.
Tilføj en knivskarp skærm, der vender ud mod kunden. HP RP7 26,4 cm (10,4")
CFD-skærmen (B0T22AV) er perfekt til yderligere reklame og kampagnemuligheder. HP RP7
VFD-kundedisplayet (B0T26AV) gør det nemt at aflæse pris- og produktoplysninger.

HP RP7 er detailvenlige, da den kan anvendes i omgivelser på op til 40 °C. Stålkabinettet,
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Formfaktor

Alt-i-et kassesysteml

Operativsystem

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bit
Windows® Embedded POSReady 7 64-bit
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Skærm

Der kan vælges følgende berøringsskærme, der vender ind mod medarbejderen: 38,1 cm (15") resistiv (opløsning på 1024 x 768), 38,1 cm (15") projicerende (opløsning på 1024 x
768) eller 43,2 cm (17") projicerende (opløsning på 1280 x 1024). Kundevendte skærme (tilvalg) inkluderer HPRP7 VFD-skærm eller HPRP7 26,4 cm (10,4").

Processor

Intel® Core™ i5-2400S med Intel HD Graphics 2000 (2,50 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-2120 med Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel®
Pentium® G850 med Intel HD Graphics (2,90 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G540 med Intel HD Graphics (2,50 GHz, 2 MB cache, 2 kerner);

Chipsæt

Intel® Q67 Express

RAM

Op til 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

op til 320 GB, SATA (7200 o/m)
32 GB, op til 256 GB, SATA Solid State-drev
op til 256 GB, SATA selvkrypterende Solid State-drev

Grafik

Integreret Intel HD Graphics Basic eller 2000

Lyd

Integreret HD-lyd med Realtek ALC261 codec, mulighed for multi-streaming af lyd, SRS Premium Sound teknologi og to interne højttalere (standard)

Kommunikation

Integreret Intel® 82579LM Gigabit Ethernet-netværksforbindelse Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe trådløst kort (tilkøb på visse modeller)

Porte og stik

6 USB 2.0; 2 USB + PWR 12 V; 1 USB + PWR 24 V; 1 USB i låsbart rum; 1 RJ-12 (pengeskuffe); 2 RS-232 (strømførte); 1 parallel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1
DC-indgang; 1 DC-udgang; 4 stik til udvalgt HP-integreret eksternt udstyr

Software

HP SoftPaq Download Manager, HP Client Catalog for Microsoft SMS, HP Systems Software Manager, HP Client Automation Starter

Sikkerhed

Kensington-lås og øje til hængelås

Mål

36,6 x 4,3 x 4 cm (m/ 38,1 cm (15") skærm) eller 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (m/ 43,2 cm (17") skærm)
Med fod

Vægt

Fra 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket. EPEAT®-mærket, hvor det er relevant/muligt. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Strøm

Ekstern 180 W, 87 % effektivitet, aktiv PFC

Udvidelsesløsninger

To på 6,35 cm (2,5")

Garanti

HP's begrænsede garanti, 3/3/3 standard: 3 års reservedele, 3 års arbejdskraft og 3 års onsiteservice

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.Få mere at vide

på www.hp.eu/pos
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Flip Top pengeskuffe

HP Flip-Top-pengekassen, der er designet til siddende betjening eller miljøer med begrænset plads, er en robust og elegante
kasseløsning. Den har en solid sort kasse med låg i rustfrit stål, der kan vippes op, så den er nem at komme til oppefra.
Denne model er således perfekt til såvel stående som siddende betjening.

Produktnummer: BW867AA

Almindelig HP-pengeskuffe

HP's standardpengeskuffe er klar til at opfylde behovene ude i forretningerne. Holdbar stålkonstruktion, kompakt flademål og
og to medieslots gør det til en rigtig god løsning i forretninger og andre kundeområder, hvor man ønsker en pengeskuffe i en
god kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Produktnummer: QT457AA

HP præsentationsstregkodescanner

Slank, kompakt og prisgunstig: HP Presentation-stregkodelæseren er en præsentationsscanner til almindelige opgaver på
disken. Den er skabt til at give brugeren maksimal kontrol, den er pladsbesparende, har håndfri betjening og sikrer nem
scanning, når den er fastmonteret.

Produktnummer: QY439AA

HP Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle informationer.

5 års service på stedet næste hverdag

Kasseløsningen kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: UL590E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions
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