Maloobchodný systém HP RP7 model 7800
Pripravte sa na novú generáciu multifunkčných riešení pre maloobchod od spoločnosti HP. Elegantný a
štýlový maloobchodný systém HP RP7, ktorý prirodzene zapadne do vášho súčasného prostredia, môžete
prispôsobiť na všetko, čo potrebujete, a nič na ňom nie je zbytočné.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Zapôsobí po každej stránke

Využiteľnosť za hranicami štýlu

všetky možnosti tradičného maloobchodného riešenia, ako aj elegantný dizajn, ktorý

prostredia do 40°C. Vďaka oceľovej šasi, zabudovanému sledovaniu s výstrahami,

prirodzene zapadne do maloobchodného alebo ubytovacieho a stravovacieho prostredia.

nárazovému testovaniu a testovaniu v extrémnom prostredí vydrží aj dlhodobé používanie v

Položte ho na pult alebo ho pripevnite na stenu (upevňovacie zariadenie sa predáva

maloobchodnom prostredí.

samostatne); jedinečná základňa na dvoch pántoch umožňuje nastaviť sklon a výšku pre

Predĺžený životný cyklus výrobku pomáha zabezpečiť konzistenciu vo fungovaní

maximálne pohodlie.

nainštalovaného produktu a trojročná obmedzená záruka na celé riešenie odbremení vašu

Elegantný zarovnaný rám tohto pútavého samoobslužného stánku priťahuje pozornosť a

myseľ od starostí o túto investíciu.

Vylepšite ukladanie obrázkov s modernou technológiu HP RP7, ktorá šetrí miesto a ponúka

vaši zamestnanci budú stáť v rade, aby ho mohli používať.
Body pripojenia na všetkých štyroch stranách displeja umožňujú nastaviť presnú kombináciu
štýlových periférnych zariadení (čítačky MSR, čítačky odtlačkov prstov alebo webovej
kamery/predáva sa samostatne), ktorú potrebujete.

Výkon, ktorému môžete dôverovať

Štvorjadrové procesory druhej generácie Intel® Core™ s technológiou Intel® vPro™
(nastavenie konfigurácie) poskytujú technológie vzdialenej správy založené na hardvéri a
stabilnú, zabezpečenú a spoľahlivú infraštruktúru IT.
Technológia DDR3 RAM pomáha zabezpečiť rýchle načítavanie aplikácii a prepínanie medzi
otvorenými oknami. Vyberte si až dva pevné disky alebo jednotky SSD s možnosťami zväzku
RAID.
Vyberte si displej s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) alebo 43,2 cm (17 palcov) a
prispôsobte ho intuitívnou a známou dotykovou technológiou projected capacitive alebo
flexibilnou navigačnou funkciou dotykovej obrazovky resistive.
Pridajte displej pre zákazníka s jasnými farbami. Voliteľný displej pre zákazníkov HP RP7 s
uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca) (B0T22AV) je vynikajúci pre dodatočnú reklamu a
možnosti propagácie. Zákaznícky displej HP RP7 VFD (B0T26AV) poskytuje ľahko čitateľné
informácie o cene a produkte.

Zariadenie HP RP7 má spevnený dizajn pre maloobchod pre používanie v teplotách
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom predajné miesta

Operačný systém

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bitová verzia
Windows® Embedded POSReady 7 64-bitová verzia
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Obrazovka

Výber jedného dotykového displeja pre obsluhujúceho zahŕňa obrazovku s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) a technológiou Resistive (s rozlíšením 1 024 x 768), obrazovku s
uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) a technológiou Projective Capacitive (s rozlíšením 1 024 x 768), alebo obrazovku s uhlopriečkou 43,2 cm (17 palcov) a technológiou Projective
Capacitive (s rozlíšením 1 280 x 1 024). Voliteľný displej pre zákazníka zahŕňa obrazovku HP RP7 VFD alebo obrazovku HP RP7 s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca).

Procesor

Intel® Core™ i5-2400S s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i3-2120 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,30
GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Pentium® G850 s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,90 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Celeron® G540 s grafickou
kartou Intel HD Graphics (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

maximálne 320 GB, SATA (7 200 ot./min.)
32 GB, maximálne 256 GB, Jednotka SATA Solid State
maximálne 256 GB, Samošifrovacia jednotka SATA Solid State Drive

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel HD Graphics Basic alebo 2000

Zvuk

Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením, kodekom Realtek ALC261, možnosťami spracovania viacerých prúdov zvukových dát zvuku, technológiou SRS Premium Sound a duálnymi
reproduktormi (štandardne)

Možnosti komunikácie

Integrované sieťové pripojenie Intel® 82579LM Gigabit Ethernet; bezdrôtové pripojenie karty mini-PCIe Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 (vybraté modely po nákupe)

Porty a konektory

6 USB 2.0; 2 USB + PWR 12V; 1 USB + PWR 24V; 1 USB v uzamknuteľnom priestore; 1 RJ-12 (priečinok na hotovosť); 2 RS-232 (napájané); 1 paralelný; 2 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1
zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup DC; 1 výstup DC; 4 konektory pre vybrané integrované periférne zariadenia HP

Softvér

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

Zabezpečenie

Zámok Kensington a visiaca zámka so slučkou

Rozmery

36,6 x 4,3 x 4 cm (s displejom s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov)) alebo 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (s displejom s uhlopriečkou 43,2 cm (17 palcov))
So stojanom

Hmotnosť

Od 6,25 kg
Exact weight depends on configuration

Zhoda s normami energetickej Vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR®. Registrované ako EPEAT® (kde sa vzťahuje/podporuje). Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na www.epeat.net.
efektívnosti
Zdroj

Externé napájanie 180 W s účinnosťou 87%, aktívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

Dve 6,35 cm (2,5 palca)

Záruka

Obmedzená záruka HP, 3/3/3 štandardne: 3 roky diely, 3 roky práca a 3 roky služby vykonávané u zákazníka
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Tepelná tlačiareň potvrdeniek HP PUSB

Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom navrhnutá pre maloobchodné prostredia.
Jej kompaktné rozmery ju tiež robia perfektnou pre obmedzené priestory.

Číslo produktu: FK224AA

Zás. na hotovosť HP Flip Top

Zásuvka na hotovosť HP Flip-Top poskytuje robustné a elegantné riešenie pre správu hotovosti a je navrhnutá pre obchodné
priehradky pridruženého alebo priestorovo obmedzeného prostredia. Je vybavená veľmi pevným čiernym krytom s vekom z
nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa otvára zhora pre ľahký prístup, vďaka čomu je tento model vhodný pre prevádzku pri sedení
alebo státí.

Číslo produktu: BW867AA

Zás. na hotovosť HP Standard Duty

Štandardný zásobník na hotovosť HP poskytuje excelentný výkon a spoľahlivosť pre splnenie požiadaviek dnešných predajcov.
Odolná oceľová konštrukcia, kompaktné rozmery a dva sloty pre médiá z neho robia skvelé riešenie pre maloobchodné a
pohostinské prostredie, kde je požadovaný kvalitný zásobník na hotovosť za výhodnú cenu.

Číslo produktu: QT457AA

Prezentačný snímač čiarových kódov
HP

Prezentačný snímač čiarových kódov HP, elegantný, kompaktný a cenovo dostupný, je univerzálnym prezentačným snímačom
určeným na pult, navrhnutým na maximalizáciu používateľského pohodlia a využitia pracovného priestoru, na ovládanie bez
použitia rúk a na jednoduché snímanie s pevným umiestnením.

Číslo produktu: QY439AA

HP snímač čiarového kódu

Pri použití v spojení so systémami HP pre predajné miesta poskytuje snímač čiarového kódu HP rozšírenú súpravu funkcií pre
zlepšenie zberu dát.

Číslo produktu: BW868AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac.
deň

Ak sa problém s maloobchodným riešením nedá vyriešiť na diaľku, počas 5 rokov využite kvalifikovaného technika HP, ktorý
vykoná opravu nasledujúci pracovný deň u zákazníka.

Číslo produktu: UL590E
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