System sprzedaży detalicznej HP RP7
Model 7800
Przygotuj się na rozwiązanie HP nowej generacji typu wszystko w jednym. System sprzedaży detalicznej
HPRP7 – smukłe, stylowe rozwiązanie zapewniające bezproblemową integrację z bieżącym środowiskiem,
które można skonfigurować dokładnie według wymogów klienta.

HP zaleca system Windows.
Robi wrażenie w każdym miejscu

To coś więcej niż klasa

które zapewnia wszystkie możliwości tradycyjnych systemów sprzedaży detalicznej, a przy

40°C. Stalowa podstawa, wbudowane funkcje monitorowania i alarmy oraz fabryczne testy

tym ma smukłą obudowę, którą bez trudu można dopasować do warunków sklepowych lub

warunków pracy i odporności na wstrząsy zapewniają długi okres trwałości i odporności na

wymaganych w branży turystycznej.

zużycie w warunkach sprzedaży detalicznej.

Możliwość montażu na ladzie lub na ścianie (elementy montażowe są sprzedawane

Zwiększony okres trwałości produktu pomaga zapewnić spójność podstawy instalacyjnej, a

osobno); Unikalny, dwuzawiasowy system wspierania podstawy umożliwia regulację

trzyletnia ograniczona gwarancja na cały system zapewnia poczucie bezpieczeństwa

nachylenia i wysokości, zapewniając najwyższy komfort pracy.

dotyczące inwestycji.

Popraw wygląd swojego sklepu dzięki nowoczesnemu, kompaktowemu systemowi HP RP7,

Smukłe, równe krawędzie sprawiają, że jest to atrakcyjne stanowisko samoobsługowe,
które będzie przyciągać uwagę klientów i na które czekają wszyscy pracownicy.
Złącza na wszystkich czterech stronach ekranu umożliwiają dostosowanie wybranej
kombinacji stylowych urządzeń peryferyjnych (MSR, czytnik linii papilarnych lub kamera
internetowa/sprzedawane osobno).

Wydajność, na której można polegać

Czterordzeniowe procesory Intel® Core™ drugiej generacji z technologią Intel® vPro™ (w
wybranych konfiguracjach) zapewniają sprzętowe technologie zdalnego zarządzania oraz
stabilną, bezpieczną i niezawodną infrastrukturę informatyczną.
Pamięć RAM w technologii DDR3 pomaga zapewnić szybkie wczytywanie aplikacji i
przełączanie między otwartymi oknami. Do wyboru maksymalnie dwa dyski twarde lub
dyski SSD z funkcją RAID.
Wybierz ekran o przekątnej 38,1 cm (15") lub 43,2 cm (17"), a następnie dostosuj go do
swoich potrzeb za pomocą intuicyjnej technologii pojemnościowej projekcyjnej lub
elastycznych funkcji nawigacyjnych rezystancyjnych ekranów dotykowych.
Dodaj przydatny wyświetlacz dla klienta. Ekran CFD HPRP7 o przekątnej 26,4 cm (10,4") dla
klienta (B0T22AV) jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowe możliwości
reklamy i promocji. Ekran HPRP7 VFD dla klienta (B0T26AV) zapewnia możliwość
wyświetlania czytelnej ceny oraz informacji o produkcie.

System HP RP7 można używać w warunkach sprzedaży detalicznej w temperaturze do
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HP zaleca system Windows.

Obudowa

Zintegrowany system do punktu sprzedaży

System operacyjny

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

Wyświetlacz

Możliwość wyboru jednego z ekranów dotykowych skierowanych w stronę współpracownika: ekran rezystancyjny 38,1 cm (15") (rozdzielczość 1024 x 768), ekran pojemnościowy
projekcyjny 38,1 cm (15") (rozdzielczość 1024 x 768) lub ekran pojemnościowy projekcyjny 43,2 cm (17") (rozdzielczość 1280 x 1024). Opcjonalny wyświetlacz dla klienta: ekran
HPRP7 VFD lub HPRP7 o przekątnej 26,4 cm (10,4").

Procesor

Intel® Core™ i5-2400S z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (2,5 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i3-2120 z układem graficznym Intel HD Graphics
2000 (3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Pentium® G850 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,9 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Celeron®
G540 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,5 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie);

Zestaw układów

Intel® Q67 Express

Pamięć

Maksymalnie 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

maksymalnie 320 GB, SATA (7200 obr./min)
32 GB, maksymalnie 256 GB, Napęd Solid State SATA
maksymalnie 256 GB, Samoszyfrujący dysk Solid State Drive SATA;

Grafika

Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics Basic lub 2000

Karta dźwiękowa

Zintegrowana karta dźwiękowa hd z kodekiem Realtek ALC261, możliwością odtwarzania wielostrumieniowego, technologią SRS Premium Sound i dwoma głośnikami wewnętrznymi
(standard)

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa Intel® 82579LM Gigabit Ethernet; Karta bezprzewodowa Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe (wybrane modele według dostępności na rynku)

Porty i złącza

USB 2.0; 2 USB + zas. 12 V; 1 USB + zas. 24 V; 1 USB w zamykanym schowku; 1 RJ-12 (szuflada na gotówkę); 2 porty RS-232 (z zasilaniem); 1 port równoległy; 1 port PS/2; 1 port
DVI-I; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście DC; 1 wyjście DC; 4 złącza dla wybranych zintegrowanych urządzeń peryferyjnych HP

Oprogramowanie

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

Bezpieczeństwo

Blokada Kensington i uchwyt na kłódkę

Wymiary

36,6 X 4,3 x 4 cm (szer. ekranu/38,1 cm (15 ")) lub 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (szer. ekranu/43,2 cm (17"))
Z podstawą

Waga

Od 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®. Rejestracja EPEAT® (tam, gdzie obowiązuje). Informacje o dostępności certyfikatów w danym kraju są dostępne na stronie www.epeat.net.

Zasilanie

Zewnętrzny, 180 W, sprawność 87%, aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

Dwa 6.35 cm (2,5")

Gwarancja

Ograniczona gwarancja HP, 3/3/3 w standardzie: 3 lata gwarancji na części, robociznę i naprawę na miejscu instalacji
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Termiczna drukarka paragonów HP
PUSB

Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostanowiskowa drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki
niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do małych wnętrz.

Szuflada kasowa HP Flip Top

Szuflada kasowa HP to solidne i stylowe rozwiązanie do zarządzania gotówką, które zostało zaprojektowane z myślą o
sprzedawcach pracujących w pozycji siedzącej oraz w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Jest wyposażona w
wytrzymałą, czarną obudowę z pokrywą ze stali nierdzewnej, która zapewnia wygodny dostęp z góry. Dzięki temu ten model
dobrze sprawdza się na stanowiskach obsługiwanych na siedząco i na stojąco.

Numer produktu: FK224AA

Numer produktu: BW867AA

Standardowa szuflada kasowa HP

Standardowa szuflada kasowa HP zapewnia wyjątkową wydajność i niezawodność, spełniając aktualne wymogi sprzedawców
detalicznych. Wytrzymała konstrukcja stalowa, niewielkie rozmiary oraz dwa gniazda na nośniki danych sprawiają, że jest to
znakomite rozwiązanie dla branży handlowej i turystycznej, które potrzebują wysokiej jakości szuflad kasowych w
konkurencyjnej cenie.

Numer produktu: QT457AA

Prezentacyjny czytnik kodów
kreskowych HP

Elegancki, niewielki i tani prezentacyjny czytnik kodów kreskowych HP jest urządzeniem ogólnego użytku przeznaczonym do
obsługi sprzedaży przy użyciu prezentacji towarów nad ladą. Zapewnia maksymalną wygodę dla użytkownika i minimalne
użycie miejsca na ladzie. Obsługa nie wymaga użycia rąk — wystarczy prosty odczyt w ustalonym miejscu.

Numer produktu: QY439AA

Skaner kodów kreskowych HP Imaging

Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw funkcji i
usprawnia zbieranie informacji.

Numer produktu: BW868AA

5 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa systemu sprzedaży detalicznej zostanie przeprowadzona przez
specjalistę przeszkolonego w serwisowaniu sprzętu HP na miejscu instalacji w następnym dniu roboczym — usługa ta jest
dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: UL590E
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