HP RP7 -vähittäismyyntijärjestelmän malli
7100
HP RP7 -vähittäismyyntijärjestelmän 7100-malli määrittää luotettavuuden uudelleen majoitus- ja vähittäismyyntialalla tarjoamalla intuitiivisen ja
mukavan käyttökokemuksen ja tuulettimettoman tiiviin kotelon, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Käyttövarmuutta ja luotettavuutta

Monipuolisuutta tarpeisiin

tekniikat, jotka optimoivat palvelunopeuden ja parantavat asiakkaan kokemusta.

tarvitaan (seinäkiinnitystarvikkeet hankittava erikseen).

Tuulettimettomuus ja SSD-tekniikka tukevat käyttöä niin asiakkaalle suunnatuissa käyttökohteissa kuin

Näytön jokaisella neljällä sivulla olevien liitäntäpisteiden avulla voit muokata täsmällisen yhdistelmän

henkilöstön työskentelyalueillakin. Tiivis kotelo kestää myös roiskeita ja pölyä ja sen IP-luokitus on 54.1

tarvitsemistasi tyylikkäistä oheislaitteista (magneettijuovan lukija, sormenjälkilukija tai web-kamera,

Saat Intel®-prosessoreilla paremman käytettävyysajan vaativissakin olosuhteissa seuraavien tekniikkojen

myydään erikseen).6

Henkeäsalpaava ulkopuoli on vasta alkua. HP RP7 7100 -malli sisältää lisäksi kestävät ja luotettavat

avulla: Intel®-virtualisointitekniikka, Intel®

642,

Enhanced Intel SpeedStep® -tekniikka ja lämpötilan

valvontatekniikat.
Valitse kassapäätteillesi ja ympäristöösi parhaiten sopiva kosketusnäyttö ja mukauta sitä valitsemalla joko
intuitiivinen ja tuttu projisoitu kapasitiivinen kosketusteknologia tai resistiivisen kosketusnäytön joustavat
navigointiominaisuudet.3
Lisää terävä käyttäjään päin suunnattu näyttö. 10,4 tuuman HP RP7 -CFD-näyttö (B0T22AV) sopii
ihanteellisesti lisämainostukseen ja myynnin edistämiseen. HP RP7 -VFD-asiakasnäyttö (B0T26AV) tarjoaa
helposti luettavat hinnat ja tuotetiedot.

Kaikin puolin vaikuttava

Paranna myymäläsi ilmettä uudella tilaa säästävällä muotoilulla ja nykyaikaisella ulkoasulla.
Tyylikäs ja samassa linjassa olevat kehykset (tietyt kokoonpanot) sekä tasaiset, selkeät linjat tekevät tästä
silmää miellyttävän itsepalvelukioskin, joka kiinnittää asiakkaan huomion ja on helppo puhdistaa.
Häikäisynestotekniikka yksinkertaistaa tilausten tekoa vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.

Sisältöä ja tyylikkyyttä

HP RP7 7100 -malli on vahvistettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa lämpötila on jopa 35 °C.
Teräskotelon, sisäisen valvonnan ja hälytysten sekä ympäristö- ja iskutestauksen ansiosta näyttö kestää
pitkään jälleenmyyntiympäristöissä.
Pidempi tuotteen elinkaari auttaa takaamaan johdonmukaisuuden asennuspaikassasi. Koko ratkaisun
kolmen vuoden rajoitettu takuu antaa sinulle mielenrauhan sijoituksesi suhteen.5

Monipuolisten seinä- ja pöytäkiinnitysvaihtoehtojen ansiosta voit sijoittaa ratkaisun sinne, missä sitä
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Koko

All-in-one

Käyttöjärjestelmä

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 (32-bittinen)
Windows® Embedded POSReady 7 (64-bittinen)
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Näyttö

Käyttäjään päin suunnatuksi kosketusnäytöksi voidaan valita 38,1 cm:n (15 tuuman) resistiivinen (tarkkuus 1 024 x 768), 38,1 cm:n (15 tuuman) projisoitu kapasitiivinen (tarkkuus 1
024 x 768) tai 43,2 cm:n (17 tuuman) projisoitu kapasitiivinen näyttö (tarkkuus 1 280 x 1 024). Valinnaiseksi käyttäjään päin suunnatuksi näytöksi voidaan valita HP RP7 -VFD-näyttö
tai 26,4 cm:n (10,4 tuuman) HP RP7 -näyttö.

Prosessori

Intel® Celeron® 807UE -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (1,0 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 1 ydin)

Piirisarja

Intel® HM65 Express

Muisti

Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Muistipaikat: 1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

32 Gt, enintään 256 Gt, SATA SSD

Näyttöominaisuudet

Integroitu Intel®-teräväpiirtografiikka

Ääni

Integroitu korkealuokkainen ääni Realtek ALC261 -koodekilla, usean virran ääniominaisuudet, SRS Premium Sound -tekniikka ja kaksi sisäistä kaiutinta (sisältyy toimitukseen)

Tietoliikenne

Sisäinen Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet -verkkosovitin; Langaton HP WLAN 802.11 a/b/g/n -mini-PCIe-kortti + Bluetooth 4.0 (valinnainen): Langaton HP WLAN 802.11 b/g/n
-mini-PCIe-kortti (valinnainen).

Portit ja liittimet

6 USB 2.0 -porttia; 2 12 V:n teholla toimivaa USB-porttia; 1 24 V:n teholla toimiva USB-portti; 1 USB-portti lukittavassa lokerossa; 1 RJ-12 (kassalaatikko); 2 RS-232-sarjaporttia
(virta päällä); 1 rinnakkaisportti; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 DC-tulo; 1 DC-lähtö; 4 liitintä tiettyjä HP:n integroituja oheislaitteita varten

Suojaus

Kensington-lukko ja riippulukkosilmukka

Ohjelmisto

HP:n asiakashallintaratkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta hp.com/go/easydeploy

Mitat

38,1 cm:n (15 tuuman) näytöllä: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; 38,1 cm:n (15 tuuman) näytöllä: 38,6 × 43,07 × 34,72 cm
jalustan kanssa

Paino

Paino alkaen 6,8 kg
Tarkka paino riippuu kokoonpanosta

Virta

Ulkoinen 180 W:n 87 %:n hyötysuhteen aktiivinen PFC

Laajennusratkaisut

Yksi 6,35 cm (2,5’’)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain.

1 IP-luokitus 54 (tiiviys) takaa, että RP7 -vähittäismyyntijärjestelmän 7100-malli on suunniteltu siten, että pöly tai vesiroiskeet eivät haittaa järjestelmän toimintaa.

2 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jossa on suoritin, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset, jotka tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien

32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan.
3 Projisoitu kapasitiivinen tekniikka on saatavana 38,1 cm:n (15 tuuman) ja 43,2 cm:n (17"") näytöissä; resistiivinen kosketusnäyttö on saatavana 38,1 cm:n (15 tuuman) näytöissä.
4 Vakiotoimitukseen sisältyy vain näyttö. HP:n kahden asennon L6010-jalusta (A1X79AA) on hankittavissa erikseen.
5 Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä.
Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
6 HP tukee ainoastaan HP:n myyntipäätteen integroidun sormenjälkitunnistimen (BOT13AV), HP:n myyntipäätteen integroidun kaksipäisen magneettijuovan lukijan (B0T12AV) ja HP:n myyntipäätteen integroidun web-kameran (B0T22AV)
käyttöä näytöissään. HP ei tue näytöissä minkään muun USB-laitteen käyttöä

T uote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu
ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue

lisää osoitteessa www.hp.eu/pos
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP PUSB -kuittilämpökirjoitin

HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen
pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

Tuotenumero: FK224AA

HP Retail RP7 10,4-tuumainen
asiakasnäyttö

HP:n 10,4-tuumainen RP7-CFD-näyttö on näyttävä, tyylikäs ja kompakti myyntinäyttö. Se on suunniteltu parempaa
suorituskykyä ja ällistyttävää kestävyyttä varten.

Integroitu HP Retail
-sormenjälkitunnistin

Integroitu HP Retail -sormenjälkilukija tarjoaa lisäturvaa jälleenmyyjille työntekijätunnistuksen, joka suojaa kassaa ja jonka
avulla voi hyväksyä tai hylätä yksittäisiä maksuja.

HP-rahalaatikko, käännett. kansi

Myyntipisteitä ja rajattuja tiloja varten suunniteltu HP:n kansiläpällinen käteislaatikko on tukeva ja tyylikäs käteisen
käsittelyratkaisu. Siinä on tukevarakenteinen musta kotelo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu päältä avattava kansi,
jonka ansiosta tämä malli sopii käytettäväksi sekä istuen että seisten.

Tuotenumero: QZ702AA

Tuotenumero: QZ672AA

Tuotenumero: BW867AA

HP Imaging -viivakoodinlukija

Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet toiminnot
tiedonkeräykseen.

Tuotenumero: BW868AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP:n valtuuttama
asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UL590E

T uote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu
ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää
osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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