HP RP7 7800 -vähittäismyyntijärjestelmä
Valmistaudu HP:n seuraavan sukupolven all-in-one-jälleenmyyntiratkaisuun. HP RP7
-vähittäismyyntijärjestelmä on virtaviivainen ja tyylikäs sekä helposti integroitavissa nykyiseen
ympäristöön. Se voidaan muokata kaikkia tarvittavia ominaisuuksia varten ottaen samalla huomioon sen,
mitä et tarvitse.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Kaikin puolin vaikuttava

Sisältöä ja tyylikkyyttä

kaikki perinteisen jälleenmyyntiratkaisun toiminnot. Sen tyylikäs muotoilu sopii

Teräskotelon, sisäisen valvonnan ja hälytysten sekä ympäristö- ja iskutestauksen ansiosta

vaivattomasti jälleenmyynti- ja esittely-ympäristöihin.

näyttö kestää pitkään jälleenmyyntiympäristöissä.

Voit käyttää sitä kassalla tai kiinnitettynä seinään (kiinnitysvarusteet myydään erikseen);

Pidempi tuotteen elinkaari auttaa takaamaan johdonmukaisuuden asennuspaikassasi. Koko

kahden saranan pohjatuki tukee säädettävää kallistusta ja korkeutta mukavuuden

ratkaisun kolmen vuoden rajoitettu takuu antaa sinulle mielenrauhan sijoituksesi suhteen.

Paranna myymäläsi ulkoasua modernilla ja tilaa säästävällä HP RP7 -näytöllä, joka sisältää

maksimoimiseksi.
Tyylikkäät viistoreunat tekevät näytöstä miellyttävän itsepalvelupisteen sekä asiakkaille että
työntekijöille.
Näytön jokaisella neljällä sivulla olevien liitäntäpisteiden avulla voit muokata täsmällisen
yhdistelmän tyylikkäistä oheislaitteista (magneettijuovan lukija, sormenjälkilukija tai
verkkokamera, myydään erikseen).

Luotettavaa suorituskykyä

Neljän ytimen toisen sukupolven Intel® Core™ -suorittimet Intel® vPro™ -tekniikalla (tietyt
kokoonpanot) tarjoavat laitteistopohjaiset etähallintatekniikat ja vakaan, suojatun sekä
luotettavan IT-infrastruktuurin.
DDR3 RAM -tekniikan avulla sovellusten lataaminen ja ikkunoiden välillä vaihtaminen on
nopeaa. Valitse enintään kaksi kiintolevyä tai SSD-asemaa RAID-toiminnoilla.
Valitse lävistäjältään 38,1 cm:n (15 tuuman) tai 43,2 cm:n (17 tuuman) näyttö ja muokkaa
se intuitiivisella ja tutulla projektiopohjaisella kosketustekniikalla tai joustavilla resistiivisen
kosketusnäytön siirtymisominaisuuksilla.
Lisää tyylikäs käyttäjää päin suunnattu näyttö. 26,4 cm:n (10,4 tuuman) HP RP7 CFD
-näyttö (B0T22AV) sopii ihanteellisesti lisämainostukseen ja myynnin edistämiseen. HP RP7
VFD -asiakasnäyttö (B0T26AV) tarjoaa helposti luettavat hinnat ja tuotetiedot.

HP RP7 on vahvistettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa lämpötila on jopa 40 °C.

HP RP7 7800 -vähittäismyyntijärjestelmä

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Koko

All-in-one-kassapäätejärjestelmä

Käyttöjärjestelmä

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 (32-bittinen)
Windows® Embedded POSReady 7 (64-bittinen)
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Näyttö

Käyttäjään päin suunnattu kosketusnäyttö sisältää 38,1 cm:n (15 tuuman) resistiivisen (tarkkuus 1 024 x 768), 38,1 cm:n (15 tuuman) projektiopohjaisen (tarkkuus 1 024 x 768) tai
43,2 cm:n (17 tuuman) projektiopohjaisen näytön (tarkkuus 1 280 x 1 024). Valinnainen käyttäjää päin suunnattu näyttö sisältää HP RP7 VFD -näytön tai 26,4 cm:n (10,4 tuuman)
HP RP7 -näytön.

Prosessori

Intel® Core™ i5-2400S -suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (2,50 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i3-2120 -suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (3,30 GHz, 3
Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium® G850 -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (2,90 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Celeron® G540 -suoritin Intel HD -näytönohjaimella
(2,50 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® Q67 Express

Muisti

Enintään 16 Gt 1 333 MHz DDR3 SDRAM
Muistipaikat: 2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

enintään 320 Gt, SATA (7 200 k/min)
32 Gt, enintään 256 Gt, SATA:n yksitilainen asema
enintään 256 Gt, Itsesalaava SATA SSD-asema

Näyttöominaisuudet

Integroitu Intel HD 2000 -näytönohjain

Ääni

Integroitu korkealuokkainen ääni Realtek ALC261 -koodekilla, usean virran ääniominaisuudet, SRS Premium Sound -tekniikka ja kaksi sisäistä kaiutinta (sisältyy toimitukseen)

Tietoliikenne

Sisäinen Intel® 82579LM Gigabit Ethernet -verkkoyhteys; Langaton Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe -kortti (tietyissä malleissa jälkimarkkinavaihtoehdossa)

Portit ja liittimet

6 USB 2.0 -porttia; 2 USB+PWR 12 V; 1 USB+PWR 24 V; 1 USB-portti lukittavassa lokerossa; 1 RJ-12 (kassalaatikko) 2 RS-232-sarjaporttia (virta päällä); 1 rinnakkaisportti; 1 PS/2; 1
DVI-I; 1 RJ-45; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 DC-tulo; 1 DC-lähtö; 4 liitintä tiettyjä HP:n integroituja oheislaitteita varten

Ohjelmisto

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

Suojaus

Kensington-lukko ja riippulukkosilmukka

Mitat

36,6 x 4,3 x 4 cm (38,1 cm:n (15 tuuman) näytöllä) tai 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (43,2 cm:n (17 tuuman) näytöllä)
jalustan kanssa

Paino

Paino alkaen 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty. EPEAT®-rekisteröity, jos käytössä/tuettu. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Virta

Ulkoinen 180 W:n 87 %:n hyötysuhteen aktiivinen PFC

Laajennusratkaisut

Kaksi, 6,35 cm (2,5 tuumaa)

Takuu

HP Limited Warranty, 3.3.2003 standard: 3 vuotta, osat, 3 vuotta, työ ja 3 vuoden palvelu asennuspaikalla

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän
tavaramerkkejä.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/pos
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP PUSB -kuittilämpökirjoitin

HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen
pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

Tuotenumero: FK224AA

HP-rahalaatikko, käännett. kansi

Myyntipisteitä ja rajattuja tiloja varten suunniteltu HP:n kansiläpällinen käteislaatikko on tukeva ja tyylikäs käteisen
käsittelyratkaisu. Siinä on tukevarakenteinen musta kotelo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu päältä avattava kansi,
jonka ansiosta tämä malli sopii käytettäväksi sekä istuen että seisten.

Tuotenumero: BW867AA

HP:n perustason käteislaatikko

HP:n normaali käteislaatikko täyttää suorituskyvyllään ja luotettavuudellaan nykypäivän vähittäismyyjien tarpeet. Sen kestävä
teräsrakenne, tilaa säästävä muoto ja kaksi mediapaikkaa tekevät siitä oivan ratkaisun vähittäismyynti- ja hotelli- ja
ravintolaympäristöihin, joissa tarvitaan laadukasta käteislaatikkoratkaisua edulliseen hintaan.

Tuotenumero: QT457AA

HP-pöytäviivakoodinlukija

Sulavalinjainen, kompakti ja edullinen HP-pöytäviivakoodinlukija on yleiskäyttöinen pöytälukija, joka on suunniteltu ajatellen
käyttömukavuutta ja pöytätilan käyttöä, ja se mahdollistaa lukemisen kiinteässä paikassa ilman käsiä.

Tuotenumero: QY439AA

HP Imaging -viivakoodinlukija

Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet toiminnot
tiedonkeräykseen.

Tuotenumero: BW868AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP:n valtuuttama
asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UL590E
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yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän
tavaramerkkejä.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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