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7800
HP'nin gelecek nesil all-in-one perakende çözümüne hazır olun. Zarif, şık ve mevcut ortamınıza sorunsuz
bir şekilde entegre edilebilen HP RP7 Perakende Satış Sistemi, tüm istediklerinizi içerecek ve istemediğiniz
hiçbir şeyi içermeyecek şekilde özelleştirilebilir.

HP, Windows ürününü önerir.
Gördüğünüz her yerde etkileyici

Tarzdan öte bir malzeme

ve karşılama ortamlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan şık bir tasarıma sahip modern,

kasa, yerleşik izleme ve uyarılar ile çevre ve şok testleri perakende ortamlarındaki uzun

yer tasarrufu sağlayan HP RP7 ile iyileştirin.

süreli kullanımlara karşı dayanıklıdır.

Bir sayaç üzerinde veya duvara monte ederek kullanın (montaj donanımı ayrı olarak satılır);

Uzatılmış ürün kullanım ömrü kurulum tabanınızda tutarlılık elde etmenize yardımcı olur ve

eşsiz çift menteşeli taban en yüksek düzeyde konforu sağlayacak şekilde eğme ve yükseklik

çözümün tamamına yönelik üç yıllık sınırlı garanti yatırımınızla ilgili içinizin rahat olmasını

ayarlarını destekler.

sağlar.

Mağazanızın görünümünü geleneksel perakende çözümünün tüm özellikleri ile perakende

Şık, gömme çerçeveli kenarlar bu ekranı dikkat çeken ve çalışanlarınızın kullanmak için
sabırsızlanacağı çekici bir self servis bilgi noktası haline getirir.
Ekranın dört tarafındaki bağlantı noktaları istediğiniz şık çevre birimlerinin (MSR, parmak izi
okuyucusu veya web kamerası/ayrı olarak satılır) doğru birleşimini özelleştirmenize olanak
sağlar.

Güvenebileceğiniz performans

Intel® vPro™ Teknolojisine sahip (belirli yapılandırmalarda) dört çekirdekli 2. Nesil Intel®
Core™ işlemciler, donanım bazında uzak yönetim teknolojileri ile güçlü, güvenli ve güvenilir
bir BT altyapısı sağlar.
DDR3 RAM teknolojisi, hızlı uygulama yüklemenize ve açık pencereler arasında geçiş
yapmanıza olanak sağlar. RAID özelliklerine sahip en fazla iki sabit sürücü veya katı hal
sürücüsü seçin.
38,1 cm (15") veya 43,2 cm (17") diyagonal ekranlardan birini seçerek sezgisel ve bilinen
kapasitif dokunma teknolojisi veya rezistif dokunmatik ekranın esnek gezinme özellikleri ile
özelleştirin.
Keskin bir müşteri karşılama ekranı ekleyin. HP RP7 26,4 cm (10,4") CFD Ekran (B0T22AV),
ek reklam ve tanıtım fırsatları için mükemmeldir. HP RP7 VFD Müşteri Ekranı (B0T26AV),
kolay okunan fiyat ve ürün bilgileri sunar.

HP RP7, çevre koşulları 40°C'ye kadar olan ortamlarda kullanım için güçlendirilmiştir. Çelik
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Form faktörü

Tümü Birarada Satış Noktası

İşletim Sistemi

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

Ekran

Bir karşılama dokunmatik ekranı seçimi, 38,1 cm (15") Rezistif (1024x768 çözünürlük), 38,1 cm (15") Projektif Kapasitif (1024x768 çözünürlük) veya 43,2 cm (17") Projektif Kapasitif
(1280x1024 çözünürlük) içerir. İsteğe bağlı müşteri karşılama ekranı, HP RP7 VFD Ekran veya 26,4 cm (10,4") HP RP7 içerir.

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® Q67 Express

Bellek

En fazla 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

en fazla 320 GB, SATA (7200 dev./dk.)
32 GB, en fazla 256 GB, SATA Katı Hal Sürücüsü
en fazla 256 GB, SATA Kendinden Şifrelemeli Katı Hal Sürücüsü

Grafik

Tümleşik Intel HD Graphics Basic veya 2000

Ses

Realtek ALC261 codec ile tümleşik yüksek tanımlı ses, birden fazla ses çıkış özelliği, SRS Premium Sound teknolojisi ve çift dahili hoparlör (standart)

İletişim

Tümleşik Intel® 82579LM Gigabit Ethernet Ağ Bağlantısı; Intel WLAN 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe kablosuz kart (belirli modellerde satış sonrası seçeneği)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

6 USB 2.0; 2 USB+PWR 12V; 1 USB+PWR 24V; 1 USB kilitlenebilir bölmede; 1 RJ-12 (yazar kasa); 2 RS-232 (elektrikli); 1 paralel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 DC
girişi; 1 DC çıkışı; Belirli HP tümleşik çevre birimleri için 4 konektör

Yazılım

HP SoftPaq Download Manager; Microsoft SMS için HP İstemci Kataloğu; HP Systems Software Manager; HP İstemci Otomasyon Başlatıcısı

Güvenlik

Kensington kilidi ve padlock halkası

Boyutlar

36,6 x 4,3 x 4 cm (38,1 cm (15") ekran ile) veya 38,56 x 4,4 x 4,12 cm (43,2 cm (17") ekran ile)
Ayaklı

Ağırlık

6,25 kg'dan başlayan ağırlık
Exact weight depends on configuration

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylıdır. EPEAT® kayıtlı (bulunduğu/desteklendiği yerlerde). Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.

Güç

Harici 180 W, %87 verimli, etkin PFC

Geliştirme Çözümleri

İki adet 6,35 cm (2,5")

Garanti

HP Sınırlı Garantisi, 3/3/3 standart: 3 yıl parça, 3 yıl işçilik ve 3 yıl yerinde servis

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki
iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/pos
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP PUSB Termal Fatura Yazıcısı

HP PUSB Termal Fatura Yazıcı, dayanıklı tasarımı ve baskı performansıyla perakende satış ortamları için tasarlanmıştır. Ayrıca
küçük boyutlu olması bu yazıcıyı kullanım alanı kısıtlı olan yerler için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Ürün numarası: FK224AA

HP Kapaklı Yazar Kasa Çekmecesi

Oturarak çalışan mağaza personeli veya alanı kısıtlı olan ortamlar için tasarlanmış HP Flip-Top Para Çekmecesi güçlü ve
modern bir nakit yönetimi çözümü sağlar. Üstten kolay erişim için yukarı doğru açılan paslanmaz çelik kapaklı ağır hizmet tipi
siyah bir kasaya sahip olan bu model oturarak veya ayakta kullanıma uygundur.

Ürün numarası: BW867AA

HP Kapaklı Yazar Kasa Çekmecesi

HP'nin Standart Para Çekmecesi günümüzdeki perakande satıcılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde mükemmel
performans ve güvenilirlik sağlar. Dayanıklı çelik konstrüksiyon, küçük etki alanı ve çift ortam yuvası bu para çekmecesini
rekabetçi fiyata kaliteli para çekmecesi çözümü arayan perakende ve hizmet ortamları için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Ürün numarası: QT457AA

HP Sunu Barkod Tarayıcı

Şık, küçük ve uygun fiyatlı HP Sunu Barkod Tarayıcı, üst düzey kullanıcı rahatlığı, masa üzerindeki alandan yararlanma,
kendiliğinden çalışma ve sabit konumda kolay tarama sağlamak için tasarlanan genel amaçlı masa üstü sunu tarayıcısıdır.

Ürün numarası: QY439AA

HP Görüntüleme Barkod Tarayıcı

HP Satış Noktası Sistemleri ile birlikte kullanılan HP Görüntüleme Barkod Tarayıcı bilgi toplamayı geliştiren genişletilmiş bir
özellik kümesi sunar.

Ürün numarası: BW868AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, Perakende Satış çözümünüz için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü
yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UL590E

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki
iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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