HP RP7 Retail System, μοντέλο 7800
Η all-in-one λύση επόμενης γενιάς της HP για σημεία λιανικής πώλησης. Το σύστημα λιανικής HP RP7
Retail System μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες σας καθώς είναι κομψό, μοντέρνο και
ενσωματώνεται εύκολα στο περιβάλλον σας.

Η HP συνιστά Windows.
Εντυπωσιακό όπου κι αν κοιτάξετε

Στυλ και ουσία

του και την εξοικονόμηση χώρου που προσφέρει. Διαθέτει όλες τις δυνατότητες μιας

θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 40°C. Το ατσάλινο πλαίσιο, η ενσωματωμένη

παραδοσιακής λύσης σημείου λιανικής πώλησης και κομψή σχεδίαση που προσαρμόζεται

δυνατότητα παρακολούθησης και ειδοποιήσεων, οι περιβαλλοντικές δοκιμές και οι δοκιμές

εύκολα στο περιβάλλον σας.

αντοχής αποτρέπουν τη φθορά που προκύπτει σε βάθος χρόνου στα περιβάλλοντα

Χρησιμοποιήστε το στον πάγκο ή τοποθετήστε το στον τοίχο (το υλικό προσάρτησης

λιανικής.

πωλείται ξεχωριστά). Η μοναδική βάση διπλής άρθρωσης υποστηρίζει ρυθμιζόμενη κλίση

Η εκτεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος συμβάλλει στη σταθερότητα της βάσης

και ύψος για μέγιστη άνεση.

εγκατάστασης, ενώ με την περιορισμένη εγγύηση τριών ετών για ολόκληρη τη λύση είστε

Το κομψό, χωνευτό πλαίσιο καθιστά την οθόνη ένα ελκυστικό σημείο self-service που θα

ήσυχοι για την επένδυσή σας.

Βελτιώστε την εικόνα του καταστήματός σας με το HP RP7 χάρη στη μοντέρνα εμφάνισή

προσελκύει τους πελάτες και το οποίο οι υπάλληλοί σας θα ανυπομονούν να
χρησιμοποιήσουν.
Τα σημεία σύνδεσης και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης σάς επιτρέπουν να
προσαρμόσετε τον ακριβή συνδυασμό κομψών περιφερειακών συσκευών (συσκευή MSR,
συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων ή κάμερα web - πωλούνται ξεχωριστά)
που χρειάζεστε.

Απόδοση που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Οι επεξεργαστές 2ης γενιάς Intel® Core™ τετραπλού πυρήνα με τεχνολογία Intel® vPro™
(επιλεγμένες διαμορφώσεις) προσφέρουν τεχνολογίες απομακρυσμένης διαχείρισης βάσει
υλικού και σταθερή, ασφαλή και αξιόπιστη υποδομή IT.
Η τεχνολογία DDR3 RAM διασφαλίζει γρήγορη φόρτωση εφαρμογών και εναλλαγή μεταξύ
ανοιχτών παραθύρων. Επιλέξτε έως δύο σκληρούς δίσκους ή μονάδες δίσκου στερεάς
κατάστασης με δυνατότητες RAID.
Επιλέξτε μια οθόνη 38,1 cm (15") ή 43,2 cm (17") και στη συνέχεια προσαρμόστε την είτε
με την έξυπνη και οικεία τεχνολογία αφής PCT είτε με τις λειτουργίες ευέλικτης πλοήγησης
που προσφέρει η οθόνη αφής ωμικής αντίστασης.
Προσθέστε μια ευκρινή οθόνη πελάτη. Η οθόνη HP RP7 CFD 26,4 cm (10,4") (B0T22AV)
είναι ιδανική για πρόσθετη διαφήμιση και ευκαιρίες προώθησης. Ο οθόνη πελάτη HP RP7
VFD (B0T26AV) παρέχει ευανάγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τα προϊόντα.

Το σύστημα HP RP7 έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
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Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

Σύστημα σημείου πώλησης All-in-One

Λειτουργικό σύστημα

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

Οθόνη

Επιλογή οθόνης αφής συνεργάτη μεταξύ οθόνης ωμικής αντίστασης 38,1 cm (15") (ανάλυσης 1024 x 768), οθόνης τεχνολογίας PCT 38,1 cm (15") (ανάλυσης 1024 x 768) ή οθόνης
τεχνολογίας PCT 43,2 cm (17") (ανάλυσης 1280 x 1024). Προαιρετική οθόνη πελάτη με επιλογή οθόνης HP RP7 VFD ή HP RP7 26,4 cm (10,4").

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® Q67 Express

Μνήµη

Έως 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 320 GB, SATA (7200 rpm)
32 GB, έως 256 GB, Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης SATA
έως 256 GB, Μονάδα στερεάς κατάστασης SATA με αυτοκρυπτογράφηση

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD Basic ή 2000

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261, δυνατότητες πολλαπλής ροής ήχου, τεχνολογία SRS Premium Sound και δύο εσωτερικά ηχεία (τυπικά)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Intel® 82579LM Gigabit Ethernet, κάρτα ασύρματου δικτύου Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe (σε επιλεγμένα μοντέλα ως επιλογή μετά
την αγορά)

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 2 USB+PWR 12V, 1 USB+PWR 24V, 1 USB σε θέση που κλειδώνει, 1 RJ-12 (συρτάρι μετρητών), 2 RS-232 (τροφοδοτούμενες), 1 παράλληλη, 1 PS/2, 1 DVI-I, 1 RJ-45, 1
είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος DC, 1 έξοδος DC, 4 υποδοχές για επιλεγμένες ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές HP

Λογισμικό

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

Ασφάλεια

Κλειδαριά Kensington και δακτύλιος κλειδώματος

Διαστάσεις

36,6 x 4,3 x 4 cm (με οθόνη 38,1 cm (15")) ή 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (με οθόνη 43,2 cm (17"))
Με βάση

Βάρος

Από 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®. EPEAT® όπου ισχύει/υποστηρίζεται. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
ενέργειας
Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 180 W με απόδοση 87%, ενεργό PFC

Λύσεις επέκτασης

Δύο 6,35 cm (2,5")

Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση HP 3/3/3: 3 έτη για εξαρτήματα, 3 έτη για εργασία και 3 έτη για επιτόπια υποστήριξη

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες
Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/pos
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP
PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και έχει
μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Συρτάρι μετρητών HP Flip Top

Έχοντας σχεδιαστεί για χρήση από καθιστή θέση ή σε περιορισμένους χώρους, το Συρτάρι μετρητών Flip-Top HP παρέχει
μια ανθεκτική και κομψή λύση διαχείρισης μετρητών. Διαθέτει μια ανθεκτική, μαύρη θήκη με ανοξείδωτο κάλυμμα που
ανοίγει προς τα επάνω για εύκολη πρόσβαση, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο κατάλληλο για χρήση είτε
από όρθια είτε από καθιστή θέση.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Αριθμός προϊόντος: BW867AA

Συρτάρι μετρητών HP Standard Duty

Το συρτάρι μετρητών HP Standard Duty παρέχει εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία καλύπτοντας τις ανάγκες των
σύγχρονων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Η ανθεκτική ατσάλινη κατασκευή, το μικρό μέγεθος και οι δύο υποδοχές
μέσων το καθιστούν ιδανική λύση για περιβάλλοντα λιανικής και φιλοξενίας που θέλουν μια ποιοτική λύση συρταριού
μετρητών σε ανταγωνιστική τιμή.

Αριθμός προϊόντος: QT457AA

Σαρωτής γραμμοκώδικα HP
Presentation

Λεπτός, μικρών διαστάσεων και προσιτός, ο σαρωτής γραμμοκώδικα HP Presentation είναι σχεδιασμένος για να παρέχει τη
μεγαλύτερη δυνατή άνεση στο χρήστη, καλύτερη αξιοποίηση του χώρου εργασίας, χρήση hands-free και εύκολη σάρωση σε
σταθερή επιφάνεια.

Αριθμός προϊόντος: QY439AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP
Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει
βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη
ημέρα

5 έτη επιτόπια επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να
λυθεί απομακρυσμένα.

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Αριθμός προϊόντος: UL590E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες
Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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