HP RP7 Retail System Model 7100
HP RP7 Retail System Model 7100 sætter et nyt niveau for driftsikkerhed i hoteller og butikker, giver en brugervenlig, komfortabelt brugeroplevelse og
har et lukket kabinet uden ventilator, der kan implementeres i de mest krævende miljøer.

HP anbefaler Windows.
Driftsikkerhed, du kan regne med

En alsidig løsning, så du kan få opfyldt dine krav

driftsikre teknologier, der optimerer betjeningshastigheden og forbedrer kundernes oplevelse.

for den (hardware til montering på vægge sælges separat).

Solid State-designet uden ventilator understøtter installation i kundeorienterede områder og

Tilslutningspunkter på alle fire sider af skærmen gør det muligt at tilpasse netop den kombination af flot

medarbejderområder. Det forseglede kabinet er modstandsdygtigt over for vandsprøjt og støv og har en an

eksternt udstyr (magnetstribeaflæser, fingeraftrykslæser eller webkamera – sælges separat), du har brug

Ingress Protection-vurdering på 54.1

for.6

Det imponerende ydre er bare begyndelsen. Vi har også spækket HP RP7 Model 7100 med holdbare,

Få bedre oppetid i krævende miljøer med Intel®-processorer med teknologier som: Intel® Virtualization
Technology, Intel® 642, Enhanced Intel SpeedStep® Technology og Thermal Monitoring Technologies.
Vælg den bedste berøringsskærm til dine medarbejdere og dit miljø, og tilpas den derefter med
brugervenlige og velkendte teknologier til kapacitiv berøring eller de fleksible navigationsfunktioner, som
kendetegner skærme med resistiv berøringsteknologi.3
Tilføj en knivskarp skærm, der vender ud mod kunden. Det 10,4" HP RP7 CFD Display (B0T22AV)4 er perfekt
til yderligere reklame og kampagnemuligheder. HP RP7 VFD Customer Display (B0T26AV) gør det nemt at
aflæse pris- og produktoplysninger.

Imponerende overalt

Du kan forbedre butikkens image med det moderne pladsbesparende design.
Elegante jævne kanter (visse konfigurationer) og rene linjer gøre dette til en tiltalende selvbetjeningskasse,
som tiltrækker kundernes opmærksomhed, og som er let at rengøre. Den refleksfri teknologi forenkler
betjeningen i situationer med variabel belysning.

Substans ud over stil

HP RP7 Model 7100 er perfekt til butiksmiljøer, da den kan anvendes i omgivelser på op til 35 °C.
Stålkabinettet, integreret overvågning og advarsler samt miljømæssige test og stødtest gør, at løsningen
nemt klarer flere års slid og brug i butiksmiljøer.
En udvidet produktlivscyklus er med til at sikre ensartethed i din installation, og de tre års begrænset
garanti på hele løsningen giver dig ro i sindet, når det gælder din investering.5

Alsidige monteringsmuligheder på både vægge og borde, så du kan placere løsningen, lige hvor du har brug

HP RP7 Retail System Model 7100

HP anbefaler Windows.

Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Skærm

Der kan vælges følgende berøringsskærme, der vender ind mod medarbejderen: 38,1 cm (15") resistiv (opløsning på 1024 x 768), 38,1 cm (15") kapacitiv (opløsning på 1024 x 768)
eller 43,2 cm (17") kapacitiv (opløsning på 1280 x 1024). Kundevendte skærme (tilvalg) inkluderer HP RP7 VFD-skærm eller HP RP7 26,4 cm (10,4").

Processor

Intel® Celeron® 807UE med Intel HD-grafikkort (1 GHz, 1 MB cache, 1 kerne)

Chipsæt

Intel® HM65 Express

RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 1 SODIMM

Internt lager

32 GB, op til 256 GB, SATA SSD

Grafik

Integreret Intel HD-grafik

Lyd

Integreret HD-lyd med Realtek ALC261 codec, mulighed for multi-streaming af lyd, SRS Premium Sound teknologi og to interne højttalere (standard)

Kommunikation

Integreret Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet-netværksforbindelse, Trådløst HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe-kort + Bluetooth 4.0 (ekstraudstyr), Trådløst HP WLAN 802.11
b/g/n mini-PCIe-kort (ekstraudstyr).

Porte og stik

6 USB 2.0; 2 USB-porte med 12 V strømforsyning; 1 USB-port med 24 V-strømforsyning; 1 USB-port i låsbart rum; 1 RJ-12 (pengeskuffe); 2 RS-232 (med strømforsyning); 1
parallel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 DC-indgang; 1 DC-udgang; 4 USB-stik (til udvalgt HP-integreret, eksternt tilbehør)

Sikkerhed

Kensington-lås og øje til hængelås

Software

HP Client Management Solutions fås gratis som download fra hp.com /go/easydeploy

Mål

Med 38,1 cm (15") skærm: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm, Med 38,1 cm (15") skærm: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Med fod

Vægt

Fra 6,8 kg
Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen

Strøm

Ekstern 180 W, 87 % effektivitet, aktiv PFC

Udvidelsesløsninger

Et 6,35 cm (2,5")

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.

1 IP 54-vurderingen (Ingress Protection-vurderingen) certificerer, at RP7 Retail System Model 7100 er designet, så støv eller spildt vand ikke vil forstyrre driften af systemet.

2 64-bit på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en

BIOS, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen.
3 Teknologi til kapacitiv berøring fås på 38,1 cm (15") og 43,2 cm (17") skærme, Den resistive berøringsskærm fås på en 38,1 cm (15") skærm.
4 Skærmen leveres som standard kun med displayhovedet. HP Dual Position L6010 Stand (A1X79AA) kan købes separat.
5 Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service
begynder på datoen for hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services L ookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på
www.hp.com/hps/carepack.
6 HP understøtter ikke brug af en andre standard-USB-enheder sammen med skærmene end HP Retail Integrated Fingerprint Reader (BOT13AV), HP Retail Integrated Dual-Head MSR (B0T12AV) og HP Retail Integrated Webcam (B0T22AV).

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som
en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere.Få mere at vide på www.hp.eu/pos
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP PUSB Thermal kvitteringsprinter

HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det kompakte
størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

Produktnummer: FK224AA

HP Retail RP7 10,4" skærm, kunde

HP RP7 10,4" CFD-skærmen er en slank, smart og kompakt skærmbaseret løsning, der er skabt til ekstra ydelse og fantastisk
holdbarhed.

Produktnummer: QZ702AA

HP Retail integreret fingeraftrykslæser

HP Retail integreret fingeraftrykslæser giver yderligere sikkerhed til detailhandlere på salgsstedet ved at aktivere en
godkendelsesprocedure til medarbejderne, så de kan åbne kontantskuffen, når der skal tages kontanter ud, og godkende
visse transaktioner.

Produktnummer: QZ672AA

HP Flip Top pengeskuffe

HP Flip-Top-pengekassen, der er designet til siddende betjening eller miljøer med begrænset plads, er en robust og elegante
kasseløsning. Den har en solid sort kasse med låg i rustfrit stål, der kan vippes op, så den er nem at komme til oppefra.
Denne model er således perfekt til såvel stående som siddende betjening.

Produktnummer: BW867AA

HP Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle informationer.

5 års service på stedet næste hverdag

Kasseløsningen kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: UL590E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som
en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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