HP RP7 Retail System Model 7800
Bemutatkozik az HP új generációs, többfunkciós kiskereskedelmi megoldása. A kecses, stílusos és a
meglévő környezetbe könnyen beilleszthető HP RP7 kiskereskedelmi rendszer mindent biztosít, ami kell,
de semmi olyat, ami nem kell.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Minden ízében hatásos

Stílusos külső, minőségi tartalom

képességével rendelkezik, kecses kialakítása révén könnyen beilleszthető a kiskereskedelmi

Az acélburkolat, a fedélzeti ellenőrző és figyelmeztető rendszer, valamint a környezeti és

és vendéglátási környezetekbe, és jól mutat az üzlethelyiségben is.

rázkódási tesztelés révén a termék jól bírja az értékesítési környezetekben felmerülő

Pulton vagy falra szerelve is használható (a fali szerelőelemek külön kaphatók); az egyedi,

folyamatos igénybevételt.

két forgópántos talp segítségével a döntés és a magasság kényelmesen állítható.

A termék hosszabb életciklusa révén könnyebben biztosítható a telepített eszközök

Az élek kecses, lapos peremezése révén a rendszer figyelemfelkeltő, vonzó önkiszolgáló

egységessége, a teljes megoldásra vonatkozó hároméves korlátozott garancia pedig

kioszkként jelenik meg, amelyet az alkalmazottak örömmel fognak használni.

gondtalan nyugalmat nyújt.

A modern, helykímélő HP RP7 a hagyományos értékesítési megoldások összes

A kijelző mind a négy oldalán csatlakozópontokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi a
szükséges adatbeviteli eszközök (mágnescsík-leolvasó, ujjlenyomat-olvasó vagy
webkamera / külön kapható) pontos kombinációjának egyedi kialakítását.

A megbízható teljesítmény

A négymagos, 2. generációs, Intel® vPro™ technológiával ellátott Intel® Core™ processzorok
(egyes konfigurációk esetén) hardveralapú távfelügyeleti technológiákat és stabil,
biztonságos és megbízható informatikai infrastruktúrát biztosítanak.
A DDR3 RAM technológia elősegíti az alkalmazások gyors betöltését és a nyitott ablakok
közti gyors váltásokat. Akár két merevlemez vagy félvezető-alapú meghajtó is választható,
RAID képességekkel.
Válasszon 38,1 cm-es (15"-es) vagy 43,2 cm-es (17"-es) képátlójú kijelzőt, majd alakítsa
igényeihez az intuitív és megszokott projektív kapacitív érintőtechnológiával vagy a rezisztív
érintőképernyők rugalmas navigációs funkcióival.
Egészítse ki a rendszert vásárló felé néző kijelzővel. A HP RP7 26,4 cm-es (10,4"-es) CFD
kijelző (B0T22AV) kiválóan alkalmas kiegészítő hirdetési és akciós lehetőségekhez. A HP
RP7 VFD vásárlói kijelző (B0T26AV) könnyen leolvasható ár- és termékinformációk
megjelenítésére alkalmas.

A HP RP7 megerősített kivitele révén akár 40°C hőmérsékletű környezetben is használható.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

Többfunkciós eladóhelyi rendszer

Operációs rendszer

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

Képernyő

A munkatárs felé néző érintőképernyős kijelző a következők egyike lehet: 38,1 cm-es (15"-es) rezisztív (1024 x 768 képpontos felbontás), 38,1 cm-es (15"-es) projektív kapacitív
(1024 x 768 képpontos felbontás) vagy 43,2 cm-es (17"-es) projektív kapacitív (1280 x 1024 képpontos felbontás). A vásárló felé néző opcionális kijelző HP RP7 VFD kijelző vagy HP
RP7 26,4 cm-es (10,4"-es) kijelző lehet.

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® Q67 Express

Memória

Legfeljebb 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás

legfeljebb 320 GB, SATA (7200 f/p)
32 GB, legfeljebb 256 GB, SATA félvezető-alapú meghajtó
legfeljebb 256 GB, SATA öntitkosító félvezető-alapú meghajtó

Grafikus rendszer

Beépített Intel HD Graphics Basic vagy 2000

Hangeszközök

Beépített nagy felbontású hangrendszer Realtek ALC261 kodekkel, több műsorfolyamos hanggal, SRS Premium Sound technológiával és két belső hangszóróval (tartozék)

Kommunikáció

Beépített Intel® 82579LM Gigabit Ethernet hálózati csatlakozó; Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe vezeték nélküli kártya (egyes típusoknál utólagos vásárlási lehetőség)

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 2 USB+PWR 12 V; 1 USB+PWR 24 V; 1 USB, zárható rekeszben; 1 RJ-12 (kassza); 2 RS-232 (áramellátással); 1 párhuzamos; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 hangbemenet; 1
hangkimenet; 1 egyenáramú bemenet; 1 egyenáramú kimenet; 4 csatlakozó egyes beépített HP eszközök számára

Szoftver

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

Adatvédelem

Kensington zár és zárkábel

Méretek

36,6 x 4,3 x 4 cm (38,1 cm-es (15"-es) kijelzővel) vagy 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (43,2 cm-es (17"-es) kijelzővel)
Talppal együtt

Súly

Kezdő súly: 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés. EPEAT® bejegyzés, ahol elérhető/támogatott. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen olvasható.

Áramellátás

Külső, 180 W-os, 87%-os hatásfokú aktív PFC

Bővítési megoldások

Két 6,35 cm-es (2,5"-es)

Garancia

HP korlátozott garancia, 3/3/3 standard: 3 év alkatrész, 3 év munka és 3 év helyszíni szerviz

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett (kereskedelmi) védjegye. A Microsoft és a
Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.További tájékoztatás: www.hp.eu/pos
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP PUSB hőnyomtatós
elismervény-nyomtató

A tartós kialakítású és teljesítményű HP PUSB hőnyomtatós számlanyomtató egység a kiskereskedelmi környezetek számára
készült. Kis mérete révén tökéletes a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz.

HP Flip Top készpénzfiók

Az üzlethelyiségek vagy kis szabad hellyel rendelkező környezetek számára tervezett HP felhajtható tetejű készpénztároló
fiók robosztus és elegáns készpénzkezelési megoldást nyújt. Masszív fekete burkolattal, és rozsdamentes acél fedéllel
rendelkezik, amely felfelé nyitható, így az eszköz kiválóan használható ülő vagy álló helyzetben is.

Termékszám: FK224AA

Termékszám: BW867AA

HP Standard Duty készpénzfiók

A HP Standard Duty pénztár fiók kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, amely megfelel a mai kereskedők igényeinek.
Az ellenálló acélszerkezet, a kompakt méret és a dupla médianyílások remek megoldást kínálnak kereskedelmi és
vendéglátó-ipari környezetben, ahol minőségi pénztárfiókra van szükség versenyképes áron.

Termékszám: QT457AA

HP Presentation vonalkód-olvasó

A stílusos, kompakt és kedvező árú HP Presentation vonalkód-olvasó egy általánosan használható és helytakarékos pénztári
vonalkód-olvasó maximális felhasználói kényelemmel, a kéz nélküli működtetés lehetőségével és egyszerű, fix helyi
leolvasással.

Termékszám: QY439AA

HP Imaging vonalkódolvasó

A HP POS-rendszerekkel használható HP Imaging vonalkód-leolvasó bővített funkciókészlettel rendelkezik az információk
beolvasásához.

Termékszám: BW868AA

5 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP minősítéssel rendelkező szakember az 5 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UL590E
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