HP RP7 Retail System Model 7800
Gjør deg klar for neste generasjons alt-i-ett-løsning for varehandelen fra HP. HP RP7 Retail System er glatt
og stilig og kan enkelt integreres i det eksisterende miljøet, og kan tilpasses for alt du trenger og ikke noe
av det du ikke trenger.

HP anbefaler Windows.
Imponerende overalt

Substans utover stil

en tradisjonell butikkløsning og en stilig design som enkelt passer inn i detaljhandel- og

overvåking og varsling og miljø- og støttesting tåler den langvarige slitasjen i

servicenæringsmiljøer.

detaljhandelmiljøer.

Bruke den på en skranke eller montert på en vegg (monteringsmaskinvare selges separat);

Produktets forlengede livssyklus bidrar til å sikre konsistens i den installerte basen, og tre

Den unike basen med to hengsler har støtte for justerbar vipp og høyde for maksimal

års begrenset garanti på hele løsningen gir deg trygghet med hensyn til investeringen.

Forbedre butikken med den moderne, plassbesparende HP RP7, som har alle funksjonene til

komfort.
Glatte kanter gjør dette til en tiltalende selvbetjent kiosk som vil tiltrekke seg
oppmerksomhet, og som de ansatte ikke kan vente med å bruke.
Tilkoblingspunkter på alle fire sider av skjermen lar deg tilpasse den nøyaktige
kombinasjonen av stilige periferienheter (MSR, fingeravtrykksleser eller webkamera/selges
separat) som du trenger.

Ytelse du kan stole på

Quad Core 2. generasjon Intel® Core™-prosessorer med Intel® vPro™-teknologi (enkelte
konfigurasjoner) gir maskinvarebasert fjernadministrasjon og en stabil, sikker og pålitelig
IT-infrastruktur.
DDR3 RAM-teknologi bidrar til å sikre rask programinnlasting og veksling mellom åpne
vinduer. Velg opptil to harddisker eller SSD-stasjoner med RAID-funksjonalitet.
Velg en 38,1 cm (15") eller 43,2 cm (17") (diagonalt) skjerm, og tilpass den deretter med
intuitiv og velkjent projisert kapasitiv berøringsteknologi eller de fleksible
navigeringsfunksjonene til en resistiv berøringsskjerm.
Legg til en skarp kundevendt skjerm. HP RP7 26,4 cm (10,4") CFD-skjerm (B0T22AV) er
perfekt til ekstra annonsering og kampanjemuligheter. HP RP7 VFD kundeskjerm (B0T26AV)
gir lettlest pris- og produktinformasjon.

HP RP7 er forsterket for bruk i omgivelser der det er opptil 40 °C. Stålkabinettet, innebygd
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HP anbefaler Windows.

Formfaktor

All-in-one Point of Sale

Operativsystem

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

Skjerm

Valg av én medarbeidervendt berøringsskjerm inkluderer 38,1 cm (15") resistiv (oppløsning på 1024 x 768), 38,1 cm (15") projektiv kapasitiv (oppløsning på 1024 x 768) eller 43,2
cm (17") projektiv kapasitiv (1280 x 1024 oppløsning). Ekstraskjerm vendt mot kunder inkluderer HP RP7 VFD-skjerm eller HP RP7 26,4 cm (10,4").

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Q67 Express

Minne

Inntil 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

inntil 320 GB, SATA (7200 rpm)
32 GB , inntil 256 GB , SATA SSD-stasjoner
inntil 256 GB , SATA selvkrypterende Solid State Drive

Grafikk

Integrert Intel HD Graphics Basic eller 2000

Lyd

Integrert HD-lyd med Realtek ALC261-kodek, mulighet for multi-streaming av lyd, SRS Premium Sound-teknologi og to interne høyttalere (standard)

Kommunikasjon

Integrert Intel® 82579LM Gigabit Ethernet-nettverkstilkobling; Intel WLAN 802.11a/g/n 6205 mini-PCIe trådløst kort (enkelte modeller ettermarkeds-tillegg)

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 2 USB+PWR 12 V; 1 USB+PWR 24 V; 1 USB i i låsbart rom; 1 RJ-12 (kassaskuff); 2 RS-232 (strømforsynt); 1 parallell; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1
DC inn; 1 DC ut; 4 kontakter for utvalgte integrerte periferenheter fra HP

Programvare

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

Sikkerhet

Kensington-lås og feste for hengelås

Mål

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

Vekt

Starter på 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert. EPEAT®-registrert der det er aktuelt/støttes. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Strøm

Ekstern 180 W, 87 % effektiv, aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

To 6,35 cm (2,5")

Garanti

HP begrenset garanti, 3/3/3 standard: 3 år deler, 3 år arbeid og 3 år på stedet-service

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.Lær mer på www.hp.eu/pos
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP PUSB termisk kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design og utskriftsytelse. Den kompakte
størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er mangelvare.

Produktnummer: FK224AA

HP Flip Top-kasseskuff

Kasseapparatet HP Flip-Top er konstruert for sittende bruk eller plassbegrensede miljøer, og er en robust og stilig
kassaløsning. Den har et solid svart kabinett med lokk i rustfritt stål som kan åpnes for enkel tilgang fra toppen. Dette gjør
denne modellen egnet både for sittende og stående bruk.

Produktnummer: BW867AA

HP Standard Duty-kasseskuff

HPs kassaskuff med standardkapasitet gir utmerket ytelse og pålitelighet som dekker behovene til dagens detaljhandlere.
Holdbar stålkonstruksjon, kompakt grunnflate og to mediespor gjør dette til en flott løsning for butikk- og hotellmiljøer der
det er ønskelig med en kassaskuffløsning til en konkurransedyktig pris.

Produktnummer: QT457AA

HP Presentation strekkodeskanner

HP Presentation strekkodeskanner er en glatt, kompakt, rimelig og generell presentasjonsskanner som er laget for maksimal
brukerkomfort og plassutnyttelse, og den kan brukes håndfritt og enkelt festes.

Produktnummer: QY439AA

HP Imaging strekkodeskanner

Used in conjunction with HP Point of Sale Systems, the HP Imaging Barcode Scanner offers an enhanced feature set to
improve information collection.

Produktnummer: BW868AA

5 år, neste virkedag på stedet

Få 5 års reparasjon på stedet neste virkedag fra en kvalifisert HP-tekniker for din butikkløsning, hvis problemet ikke kan
fjernløses.

Produktnummer: UL590E
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Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions

4AA4-2106NOE, November 2012

