HP RP7 retailsysteem model 7800
Zorg dat u klaar bent voor de nieuwste alles-in-één retailoplossing van HP. Het fraaie, stijlvolle HP RP7
retailsysteem is moeiteloos te integreren in uw huidige omgeving en kan worden aangepast met alles wat
u nodig heeft en niets dat u niet wilt.

HP raadt Windows aan.
Indrukwekkend, waar u ook kijkt

Inhoud én stijl

functionaliteit biedt van een traditionele retailoplossing, plus een mooi design dat heel

Dankzij het stalen chassis, ingebouwde bewaking en waarschuwingen, omgevings- en

geschikt is voor winkel- en recreatie-omgevingen.

schoktests is hij bestand tegen intensief, langdurig gebruik in retailomgevingen.

Plaats hem op de toonbank of monteer hem aan de muur (montagemateriaal wordt apart

De uitgebreide productlevenscyclus waarborgt consistentie in uw apparatuurbestand en drie

verkocht); de unieke dubbel-scharnierende voet is kantelbaar en in hoogte verstelbaar voor

jaar garantie op de hele oplossing geeft u een gerust gevoel over uw investering.

Geef uw winkel meer uitstraling met de moderne, de ruimtebesparende HP RP7, die alle

maximaal comfort.
Met de elegante vlakke randen is dit een aantrekkelijke zelfbedieningskiosk, die de aandacht
trekt en die uw werknemers graag zullen gebruiken.
Met de connectoren aan alle vier zijden van het scherm kunt u de selectie van stijlvolle
randapparatuur (magneetstrip- of vingerafdruklezer of webcam/apart verkocht) aansluiten
die u nodig heeft.

Prestaties waarop u kunt vertrouwen

Quad-core 2e generatie Intel® Core™ processoren met Intel® vPro™ technologie
(geselecteerde configuraties) bieden hardwaregebaseerde remote beheertechnologie en
een stabiele, veilige en betrouwbare IT-infrastructuur.
DDR3 RAM-technologie zorgt dat applicaties snel geladen worden en dat u snel kunt
wisselen tussen geopende vensters. Kies tot twee vaste schijven of solid-state schijven met
RAID-functionaliteit.
Kies een 38,1-cm (15-inch) of 43,2-cm (17-inch) diagonaal scherm en personaliseer het
met handige, vertrouwde capacitieve touchtechnologie of de flexibele navigatiefuncties van
een drukgevoelig touchscreen.
Voeg een scherp display aan de klantzijde toe. Het HP RP7 26,4-cm (10,4-inch) CFD-display
(B0T22AV) is ideaal voor extra reclame en promotiekansen. Het HP RP7 VFD klantendisplay
(B0T26AV) toont duidelijk leesbare prijs- en productinformatie.

De HP RP7 is robuust en geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.

HP RP7 retailsysteem model 7800

HP raadt Windows aan.

Model

All-in-one point-of-sale

Besturingssysteem

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

Scherm

Eén touchscreen display aan gebruikerszijde naar keuze: 38,1-cm (15-inch) drukgevoelig (1024 x 768 resolutie), 38,1-cm (15-inch) projectief capacitief (1024 x 768 resolutie) of
43,2-cm (17-inch) projectief capacitief (1280 x 1024 resolutie). Optioneel display aan de klantzijde bevat HP RP7 VFD-scherm of HP RP7 26,4-cm (10,4-inch).

Processor

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

Chipset

Intel® Q67 Express

Geheugen

Tot 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

tot 320 GB, SATA (7200-rpm)
32 GB, tot 256 GB, SATA solid-state drive
tot 256 GB, SATA zelf-versleutelende solid-state drive

Video

Geïntegreerde Intel HD Graphics Basic of 2000

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met Realtek ALC261-codec, multi-streaming audio, SRS Premium Sound-technologie en twee interne luidsprekers (standaard)

Communicatie

Geïntegreerde Intel® 82579LM Gigabit Ethernet netwerkinterface; Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe draadloze kaart (geselecteerde modellen, after-market optie)

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 2 USB+PWR 12 V; 1 USB+PWR 24 V; 1 USB in afsluitbaar vak; 1 RJ-12 (geldlade); 2 RS-232 (gevoed); 1 parallel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1
zwakstroomingang; 1 zwakstroomuitgang; 4 connectoren voor geselecteerde geïntegreerde HP randapparaten

Software

HP SoftPaq downloadmanager; HP Client Catalog voor Microsoft SMS; HP Systems Software Manager; HP Client Automation Starter

Beveiliging

Kensington-slot en oog voor slot

Afmetingen

36,6 x 4,3 x 4 cm (met 38,1-cm (15-inch) scherm) of 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (met 43,2 cm (17-inch) scherm)
Met standaard

Gewicht

Vanaf 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd. EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing/ondersteund. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Voeding

Externe 180-Watt 87% efficiënte actieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

Twee 6,35-cm (2,5-inch)

Garantie

HP 3/3/3 garantie is standaard: 3 jaar garantie op onderdelen, 3 jaar op arbeid, 3 jaar onsite service

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-groep.Meer informatie op

www.hp.eu/pos
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HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP PUSB thermische bonnenprinter

De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties speciaal voor winkels. Door zijn compacte
formaat is hij ideaal voor omgevingen met weinig ruimte.

Bestelnr.: FK224AA

HP Flip Top-geldlade

De HP Flip-Top geldlade, die ontworpen is voor zittend winkelpersoneel en omgevingen met weinig ruimte, biedt een
robuuste, stijlvolle oplossing voor contant geld. Hij beschikt over een robuuste zwarte doos met een roestvrijstalen deksel dat
omhoog klapt zodat de inhoud gemakkelijk van bovenaf toegankelijk is, waardoor de lade geschikt is voor zittend of staand
gebruik.

Bestelnr.: BW867AA

HP geldlade voor standaard gebruik

De HP geldlade voor normaal gebruik biedt uitstekende prestaties en een hoge betrouwbaarheid voor retailtoepassingen. Een
robuuste staalconstructie, een compact model en twee mediaslots maken dit tot een ideale oplossing voor winkels en
bedrijven in de recreatiebranche die een hoogwaardige kassalade zoeken voor een scherpe prijs.

Bestelnr.: QT457AA

HP Presentation barcodescanner

De elegante, compacte, voordelige HP Presentation barcodescanner is een universele presentatiescanner voor
toonbankgebruik, die gemakkelijk te gebruiken is en weinig ruimte inneemt, met hands-free bediening en scangemak op een
vaste locatie.

Bestelnr.: QY439AA

HP Imaging barcodescanner

Als de HP Imaging barcodescanner samen met het HP point-of-sale systeem wordt gebruikt, biedt hij een uitgebreide
functieset om gemakkelijk informatie te verzamelen.

Bestelnr.: BW868AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UL590E
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