Maloobchodní systém HP RP7 7100
Nová definice spolehlivosti v odvětví pohostinství a maloobchodu – maloobchodní systém HP RP7 7100 přináší intuitivní , uživatelsky přívětivé funkce,
skryté v utěsněné skříni bez ventilátoru, a je určen k nasazení v nejnáročnějších podmínkách.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Spolehlivost, které můžete věřit

Všestrannost, která splní vaše potřeby

technologiemi, které optimalizují rychlost obsluhy a zvyšují komfort zákazníků.

přesně tam, kam potřebujete (nástěnný držák se prodává samostatně).

Pevná konstrukce bez ventilátoru umožňuje instalaci na místech směřujících přímo k zákazníkům nebo

Připojovací body na všech čtyřech stranách displeje umožňují přesně přizpůsobit kombinaci požadovaných

zaměstnancům. Utěsněná skříň je odolná vůči stříkající vodě a prachu a pyšní se stupněm krytí IP 54.1

stylových periferních zařízení (čtečka magnetických proužků, čtečka otisků prstů nebo webová kamera –

Využijte lépe provozní čas v náročných prostředích s procesory Intel® vybavenými technologiemi jako: Intel®

prodáváno samostatně).6

Ohromující exteriér je pouze začátek. Systém HP RP7 7100 jsme rovněž vybavili robustními, spolehlivými

Virtualization Technology, Intel®

642,

Enhanced Intel SpeedStep® Technology a Thermal Monitoring

Technologies.
Zvolte ten nejlepší dotykový displej pro vaše pokladny a prostředí a následně si jej upravte pomocí intuitivní
a osvědčené kapacitní dotykové technologie nebo pomocí navigačních funkcí na rezistivní dotykové
obrazovce.3
Přidejte ostrý zákaznický displej. 10,4" displej HP RP7 CFD (B0T22AV)4 je ideální pro doplňkové reklamní a
propagační účely. Zákaznický displej HP RP7 VFD (B0T26AV) poskytuje snadno čitelné informace o ceně a
produktu.

Vynikající po všech stránkách

Zlepšete vzhled své prodejny pomocí moderního, prostorově úsporného systému s novodobým designem.
Jemné, zaoblené okraje (závisí na konfiguraci) a hladké, čisté linie z něj činí přitažlivý samoobslužný box ,
který zaujme pozornost zákazníků a snadno se čistí. Antireflexní technologie zjednodušuje zadávání
objednávek v různých světelných podmínkách.

Klíčové vlastnosti

Systém HP RP7 7100 je určen pro náročná prostředí prodejen s okolní teplotou až 35 °C. Systém nabízí
ocelové šasi, integrované monitorování a výstrahy a byl testován z hlediska prostředí a nárazů, takže je
velmi odolný vůči vlivům prostředí prodejen.
Prodloužená životnost produktu umožňuje konzistenci v rámci používaných systémů a s tříletou omezenou
zárukou na celé řešení budete vědět, že jsou vaše investice v bezpečí.5

Univerzální možnosti montáže umožňují instalaci na stěnu nebo na stůl, abyste mohli systém umístit
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Multifunkční zařízení

Operační systém

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32bitový
Windows® Embedded POSReady 7 64bitový
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Monitor

Nabídka dotykových displejů obsluhy – rezistivní 15" (38,1 cm) (rozlišení 1 024 x 768), PCT 15" (38,1 cm) (rozlišení 1 024 x 768) nebo PCT 17" (43,2 cm) (rozlišení 1 280 x 1 024).
Volitelný zákaznický displej – displej HP RP7 VFD nebo HP RP7 10,4" (26,4 cm).

Procesor

Procesor Intel® Celeron® 807UE s grafickou kartou Intel HD (1,0 GHz, 1 MB mezipaměti, 1 jádro)

Čipová sada

Intel® HM65 Express

Paměť

Max. 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 1 SODIMM

Interní paměť

32 GB, max. 256 GB, Jednotka SSD SATA

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD

Zvuk

Integrované audio HD s kodekem Realtek ALC261, vysílání více datových proudů zvuku, technologie SRS Premium Sound a dva interní reproduktory (standardně)

Komunikace

Integrovaná síťová karta Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; Bezdrátová síťová karta HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (volitelné); Bezdrátová síťová karta HP
WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (volitelné).

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 2 porty USB s napájením 12 V; 1 port USB s napájením 24V; 1 port USB v uzamykatelné pozici; 1 port RJ-12 (peněžní zásuvka); 2 porty RS-232 (napájené); 1
paralelní port; 1 port PS/2; 1 port DVI-I; 1 port RJ-45; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 napájecí vstup (DC); 1 napájecí výstup (DC); 4 konektory pro vybraná integrovaná periferní
zařízení HP

Zabezpečení

Zámek a oko pro zámek Kensington

Software

Řešení HP Client Management lze bezplatně stáhnout na stránce hp.com/go/easydeploy

Rozměry

S displejem 15" (38,1 cm): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; S displejem 15" (38,1 cm): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Se stojanem

Hmotnost

Základní hmotnost 6,8 kg
Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.

Napájení

180W externí , 87% účinnost, aktivní korekce účiníku

Možnosti rozšíření

1x 6,35 cm (2,5")

Záruka

3letá omezená záruka včetně 3leté záruky na součásti a práci u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

1 Stupeň krytí IP 54 certifikuje, že maloobchodní systém RP7 7100 byl navržen tak, aby byl jeho provoz odolný vůči prachu nebo stříkající vodě.

2 K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač s procesorem, čipovou sadou, systémem BIOS, operačním systémem, ovladači zařízení a aplikacemi s podporou architektury Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému

BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru.
3 Kapacitní technologie PCT je k dispozici pro displeje 15" (38,1 cm) a 17" (43,2 cm); rezistivní dotyková obrazovka je k dispozici pro displej 15" (38,1 cm).
4 Monitor se standardně dodává pouze jako náhlavní. Stojan HP Dual Position L6010 (A1X79AA) lze zakoupit samostatně.
5 Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na
lokalitě. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Vhodnou úroveň služeb pro svůj produkt HP si můžete zvolit pomocí nástroje HP Care Pack Services L ookup Tool dostupného na adrese www.hp.com/go/lookuptool. Další
informace o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na adrese www.hp.com/hps/carepack.
6 Společnost HP nepodporuje použití žádného jiného standardního zařízení USB připojeného k monitorům vyjma integrované čtečky otisků prstů HP pro prodejny (BOT13AV), integrované dvouhlavé čtečky magnetických proužků HP pro
prodejny (B0T12AV) a integrované webové kamery HP pro prodejny (B0T22AV).

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s
těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo dceřiných společností v USA a dalších
zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/pos
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Tepelná tiskárna účtenek HP PUSB

Odolný design a tiskový výkon tepelné tiskárny účtenek HP PUSB vyhovují prostředí prodejen. Díky své kompaktní velikosti je
tiskárna vhodná pro použití v omezených prostorech.

Produktové číslo: FK224AA

26,4cm (10,4") zákaznický monitor HP
RP7 pro prodejny

26,4cm (10,4") displej CFD HP RP7 je elegantní , stylový a kompaktní a nabízí zvýšený výkon s jedinečnou odolností.

Integrovaná čtečka otisků prstů HP pro
prodejny

Integrovaná čtečka otisků prstů HP pro prodejny rozšiřuje možnosti zabezpečení v prodejnách prostřednictvím ověřování
zaměstnanců – například při otevírání zásuvky na hotovost nebo ke schvalování určitých transakcí.

Pokladní zásuvka HP s vrchním
otevíráním

Zásuvka na hotovost HP Flip-Top Cash Drawer byla navržena pro prodejce sedící na jednom místě a pro prostorově omezená
prostředí. Představuje odolné a stylové řešení pro práci s hotovostí. Je vybavena odolnou černou skříní s víkem z nerezové
oceli, které se otevírá odklopením, čímž umožňuje snadný přístup k hotovosti, ať už sedíte, nebo stojíte.

Produktové číslo: QZ702AA

Produktové číslo: QZ672AA

Produktové číslo: BW867AA

Čtečka čárových kódů HP Imaging

Při společném použití s pokladními systémy HP přináší čtečka čárových kódů HP Imaging rozšířenou sadu funkcí , která
zkvalitňuje sběr informací.

Produktové číslo: BW868AA

5 let, další pracovní den u zákazníka

Na řešení do prodejen získejte 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den prováděné kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UL590E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s
těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo dceřiných společností v USA a dalších
zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/hpoptions
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