HP RP7 Retail System, μοντέλο 7100
Επαναπροσδιορίζοντας την αξιοπιστία στους κλάδους φιλοξενίας και λιανικής, το HP RP7 Retail System, μοντέλο 7100, παρέχει έξυπνη και άνετη
εμπειρία χρήσης, ενώ διαθέτει στεγανοποιημένο περίβλημα, χωρίς ανεμιστήρα, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στα πλέον απαιτητικά
περιβάλλοντα.

Η HP συνιστά Windows.
Αξιοπιστία που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Στυλ και ουσία

ανθεκτικές και αξιόπιστες τεχνολογίες που βελτιστοποιούν την ταχύτητα εξυπηρέτησης και βελτιώνουν

λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 35°C. Το ατσάλινο πλαίσιο, η ενσωματωμένη δυνατότητα

την εμπειρία των πελατών.

παρακολούθησης και ειδοποιήσεων, οι περιβαλλοντικές δοκιμές και οι δοκιμές αντοχής αποτρέπουν τη

Η σχεδίαση με μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης, χωρίς ανεμιστήρα, υποστηρίζει την υλοποίηση τόσο

φθορά που προκύπτει σε βάθος χρόνου στα περιβάλλοντα λιανικής.

σε χώρους εμφανείς προς τους πελάτες, όσο και σε χώρους εργασίας του προσωπικού. Το

Η εκτεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος συμβάλλει στη σταθερότητα της βάσης εγκατάστασης, ενώ με

στεγανοποιημένο περίβλημα κρατά μακριά το νερό και τη σκόνη, επιτυγχάνοντας αξιολόγηση

την περιορισμένη εγγύηση τριών ετών για ολόκληρη τη λύση είστε ήσυχοι για την επένδυσή σας5.

στεγανοποίησης 541.

Ευελιξία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

Η εντυπωσιακή εμφάνιση είναι απλώς η αρχή. Το μοντέλο 7100 του HP RP7 περιλαμβάνει επίσης

Εξασφαλίστε μεγαλύτερο χρόνο συνεχούς λειτουργίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα με τους

Το μοντέλο 7100 του συστήματος HP RP7 έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα λιανικής και μπορεί να

Οι ευέλικτες διαμορφώσεις τοποθέτησης υποστηρίζουν την τοποθέτηση σε τοίχο ή σε επιφάνεια πάγκου,

επεξεργαστές Intel® που διαθέτουν τεχνολογίες όπως οι ακόλουθες: Intel® Virtualization Technology, Intel®

έτσι ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε τη λύση όπου την χρειάζεστε (το υλικό επιτοίχιας τοποθέτησης

642, Enhanced Intel SpeedStep® Technology και τεχνολογίες θερμικής παρακολούθησης.

πωλείται ξεχωριστά).

Επιλέξτε την καλύτερη οθόνη αφής για τους ταμίες και το περιβάλλον σας και στη συνέχεια προσαρμόστε

Τα σημεία σύνδεσης και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον ακριβή

την είτε με την έξυπνη και οικεία τεχνολογία αφής PCT είτε με τις λειτουργίες ευέλικτης πλοήγησης που

συνδυασμό κομψών περιφερειακών συσκευών (συσκευή MSR, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών

προσφέρει η οθόνη αφής ωμικής αντίστασης3.

αποτυπωμάτων ή κάμερα web - πωλούνται ξεχωριστά) που χρειάζεστε6.

Προσθέστε μια ευκρινή οθόνη πελάτη. Η οθόνη HP RP7 CFD 10,4 ιντσών (B0T22AV)4 είναι ιδανική για
πρόσθετη διαφήμιση και ευκαιρίες προώθησης. Ο οθόνη πελάτη HP RP7 VFD (B0T26AV) παρέχει
ευανάγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τα προϊόντα.

Εντυπωσιακό όπου κι αν κοιτάξετε

Βελτιώστε την εικόνα του καταστήματός σας χάρη στη σύγχρονη σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο και τη
μοντέρνα αισθητική.
Τα κομψά άκρα της χωνευτής πρόσοψης (σε επιλεγμένες διαμορφώσεις) και οι ομαλές, καθαρές γραμμές
αναδεικνύουν αυτό το σύστημα σε ελκυστικό σημείο αυτοεξυπηρέτησης, που προσελκύει την προσοχή
των πελατών και καθαρίζεται εύκολα. Η αντιθαμβωτική τεχνολογία απλοποιεί την υποβολή παραγγελιών
σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

HP RP7 Retail System, μοντέλο 7100

Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

All-in-one

Λειτουργικό σύστημα

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

Οθόνη

Επιλογή οθόνης αφής συνεργάτη μεταξύ οθόνης ωμικής αντίστασης 38,1 cm (15") (ανάλυσης 1024 x 768), οθόνης τεχνολογίας PCT 38,1 cm (15") (ανάλυσης 1024 x 768) ή οθόνης
τεχνολογίας PCT 43,2 cm (17") (ανάλυσης 1280 x 1024). Προαιρετική οθόνη πελάτη με επιλογή οθόνης HP RP7 VFD ή HP RP7 26,4 cm (10,4").

Επεξεργαστής

Intel® Celeron® 807UE με κάρτα γραφικών Intel HD (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 πυρήνας)

Chipset

Intel® HM65 Express

Μνήµη

Έως 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 1 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

32 GB, έως 256 GB, SSD SATA

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261, δυνατότητες πολλαπλής ροής ήχου, τεχνολογία SRS Premium Sound και δύο εσωτερικά ηχεία (τυπικά)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet, ασύρματη κάρτα HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (προαιρετικό), κάρτα ασύρματου
δικτύου ΗΡ WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (προαιρετική).

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 2 τροφοδοτούμενες USB 12 V, 1 τροφοδοτούμενη USB 24 V, 1 USB σε θέση που κλειδώνει, 1 RJ-12 (συρτάρι μετρητών), 2 RS-232 (τροφοδοτούμενες), 1 παράλληλη, 1
PS/2, 1 DVI-I, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος DC, 1 έξοδος DC, 4 υποδοχές για επιλεγμένες ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές HP

Ασφάλεια

Κλειδαριά Kensington και δακτύλιος κλειδώματος

Λογισμικό

Οι λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών HP διατίθενται για λήψη δωρεάν από τη διεύθυνση hp.com/go/easydeploy

Διαστάσεις

Με οθόνη 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm. Με οθόνη 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Με βάση

Βάρος

Από 6,8 kg
Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 180 W με απόδοση 87%, ενεργό PFC

Λύσεις επέκτασης

Μία 6,35 cm (2,5'')

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα/περιοχή.

1 Η αξιολόγηση IP 54 (αξιολόγηση στεγανοποίησης) πιστοποιεί ότι το RP7 Retail System, μοντέλο 7100, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία του να μην επηρεάζεται από τη σκόνη ή το νερό.

2 Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι

επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού.
3 Η τεχνολογία PCT διατίθεται στις οθόνες 38,1 cm (15") και 43,2 cm (17"). Η τεχνολογία αφής ωμικής αντίστασης διατίθεται στην οθόνη 38,1 cm (15").
4 Η οθόνη περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό μόνο ως μεμονωμένο εξάρτημα. Η βάση δύο θέσεων HP L6010 (A1X79AA) διατίθεται προς πώληση ξεχωριστά.
5 Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τα συμβόλαια υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το δικό σας προϊόν HP, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care
Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.
6 Η HP δεν υποστηρίζει τη χρήση άλλων τυπικών συσκευών USB στις οθόνες εκτός από την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail (BOT13AV), την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών
καρτών δύο κεφαλών HP Retail (B0T12AV) και την ενσωματωμένη κάμερα web HP Retail (B0T22AV).

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/pos
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP
PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και έχει
μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Οθόνη πελάτη HP Retail RP7 10,4
ιντσών

Η οθόνη HP RP7 CFD 10,4 ιντσών είναι μια λεπτή, κομψή και συμπαγής οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αυξημένη
απόδοση και εντυπωσιακή αντοχή.

Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης
δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail

Η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στους
εμπόρους λιανικής στα συστήματα POS, παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας υπαλλήλου για το άνοιγμα της
ταμειακής μηχανής για τη λήψη μετρητών και την έγκριση ορισμένων συναλλαγών.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Αριθμός προϊόντος: QZ702AA

Αριθμός προϊόντος: QZ672AA

Συρτάρι μετρητών HP Flip Top

Έχοντας σχεδιαστεί για χρήση από καθιστή θέση ή σε περιορισμένους χώρους, το Συρτάρι μετρητών Flip-Top HP παρέχει
μια ανθεκτική και κομψή λύση διαχείρισης μετρητών. Διαθέτει μια ανθεκτική, μαύρη θήκη με ανοξείδωτο κάλυμμα που
ανοίγει προς τα επάνω για εύκολη πρόσβαση, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο κατάλληλο για χρήση είτε
από όρθια είτε από καθιστή θέση.

Αριθμός προϊόντος: BW867AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP
Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει
βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη
ημέρα

5 έτη επιτόπια επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να
λυθεί απομακρυσμένα.

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Αριθμός προϊόντος: UL590E

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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