HP RP7 Retail System 7100-as modell
A vendéglátási és kiskereskedelmi rendszerek megbízhatóságát új alapokra helyező HP RP7 Retail System 7100-as modell a legnagyobb kihívást
jelentő környezetekben is telepíthető, ventilátormentes, és kényelmes, intuitív felhasználói élményt nyújt egy gondosan lezárt házban.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Megbízhatóság minden helyzetben

Stílusos külső, minőségi tartalom

technológiákat is kínál, amelyek optimalizálják a szolgáltatási sebességet, valamint növelik az

használható. Az acélburkolat, a fedélzeti ellenőrző és figyelmeztető rendszer, valamint a környezeti és

ügyfélélményt.

rázkódási tesztelés révén a termék jól bírja az értékesítési környezetekben felmerülő folyamatos

A ventilátormentes, félvezetős típusú kialakításnak köszönhetően kiválóan alkalmazható ügyfelek

igénybevételt.

kiszolgálására kialakított környezetekben és személyzeti munkaterületeken. A gondosan lezárt váz ellenáll

A termékek hosszabb élettartama elősegíti a telepített eszközök konzisztenciáját, a teljes megoldásra

A lélegzetelállító külső csak a kezdet. A HP RP7 7100-as modell emellett tartós és megbízható

a ráfröccsenő víznek és a pornak, és IP54-es behatolás elleni védettségi fokozatot

biztosít.1

A HP RP7 7100-as modellt magas fokú ellenállóság jellemzi, így akár 35 °C-os környezeti hőmérsékleten is

vonatkozó három éves korlátozott jótállásnak köszönhetően pedig elfelejtheti a befektetéssel kapcsolatos

Hosszabb üzemidőt érthet el a kihívást jelentő környezetekben a következő technológiákat alkalmazó

aggodalmakat.5

Intel® processzorokkal: Intel® virtualizációs technológia, Intel® 642, továbbfejlesztett Intel SpeedStep®

Minden igényt kielégítő sokoldalúság

technológia és hőmérséklet-figyelési technológiák.

A sokoldalúan alkalmazható rögzítési konfigurációk lehetővé teszik a fali és az asztali rögzítést is, így a

Válassza ki a pénztáros alkalmazottak és a környezet számára leginkább megfelelő érintőképernyőt, majd

megoldást igényeinek megfelelően helyezheti el (a fali rögzítőeszközök külön kaphatók).

igény szerint válasszon hozzá egyszerűen kezelhető és már jól ismert kivetített kapacitív

A képernyő négy oldalán elhelyezett csatlakoztatási pontok segítségével stílusos perifériák (külön

érintőképernyő-technológiát vagy rugalmas navigációs funkciókat biztosító rezisztív érintőképernyőt.3

megvásárolható mágnescsíkolvasó, ujjlenyomat-olvasó vagy webkamera) igény szerinti egyéni

Egészítse ki a rendszert egy, a vevők felé néző kijelzővel. A HP RP7 10,4 hüvelykes CFD-képernyő

kombinációját alkalmazhatja.6

(B0T22AV)4 tökéletes választás a kiegészítő hirdetési és promóciós lehetőségekhez. A HP RP7 VFD vevői
kijelző (B0T26AV) könnyen leolvasható ár- és termékinformációk megjelenítésére alkalmas.

Minden ízében hatásos

A modern, helytakarékos kialakítás és a kortárs dizájn karakteresebbé teszi áruháza arculatát.
A simulékony, süllyesztett éleknek (bizonyos konfigurációk esetén) és a sima, letisztult vonalaknak
köszönhetően ez a megoldás egy vonzó önkiszolgáló kioszk, amely megragadja az ügyfelek figyelmét, és
amelynek tisztán tartása is egyszerű. A csillogásmentes technológia megkönnyíti a rendelésfelvételt a
különböző megvilágítási helyzetekben.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

All-in-one

Operációs rendszer

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

Képernyő

A munkatársak felé néző egyetlen érintőképernyő esetében a következő lehetőségek közül választhat: 38,1 cm-es (15 hüvelykes) rezisztív (felbontás:1024 x 768), 38,1 cm-es (15
hüvelykes) kivetített kapacitív (felbontás: 1024 x 768) vagy 43,2 cm-es (17 hüvelykes) kivetített kapacitív (felbontás: 1280 x 1024) érintőképernyő. A vevők felé néző opcionális
kijelző HP RP7 VFD kijelző vagy HP RP7 26,4 cm-es (10,4 hüvelykes) kijelző lehet.

Processzor

Intel® Celeron® 807UE Intel HD Graphics kártyával (1,0 GHz, 1 MB gyorsítótár, 1 mag)

Lapkakészlet

Intel® HM65 Express

Memória

Legfeljebb 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 1 SODIMM

Belső tárolás

32 GB, legfeljebb 256 GB, SATA SSD

Grafikus rendszer

Beépített Intel HD grafikus rendszer

Hangeszközök

Beépített nagy felbontású hangrendszer Realtek ALC261 kodekkel, több műsorfolyamos hanggal, SRS Premium Sound technológiával és két belső hangszóróval (tartozék)

Kommunikáció

Beépített Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet hálózati csatlakozó; HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe vezeték nélküli kártya + Bluetooth 4.0 (választható); HP WLAN 802.11 b/g/n
mini-PCIe vezeték nélküli kártya (választható).

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 2 12 V-os táplált USB; 1 24 V-os táplált USB; 1 USB, zárható rekeszben; 1 RJ-12 (kassza); 2 RS-232 (áramellátással); 1 párhuzamos; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1
hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 egyenáramú bemenet; 1 egyenáramú kimenet; 4 csatlakozó egyes beépített HP perifériaeszközök számára

Adatvédelem

Kensington zár és zárkábel

Szoftver

A HP Client Management Solutions termékek ingyenesen letölthetők a hp.com/go/easydeploy webhelyről

Méretek

38,1 cm-es (15 hüvelykes) képernyővel: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; 38,1 cm-es (15 hüvelykes) képernyővel: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Talppal együtt

Súly

Kezdő súly: 6,8 kg
A pontos súly a konfigurációtól függ

Áramellátás

Külső, 180 W-os, 87%-os hatásfokú aktív PFC

Bővítési megoldások

Egy 6,35 cm-es (2,5"-es)

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek országonként eltérőek.

1 Az 54-es IP-fokozat (behatolás elleni védettségi fokozat) azt tanúsítja, hogy a RP7 Retail System 7100-es modell úgy lett kialakítva, hogy a por vagy a ráfröccsenő víz ne okozzon hibát a rendszer működésében.

2 Az Intel® architektúrán a 64 bites számítógép-használathoz olyan chipkészlettel, BIOS- és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és alkalmazásokkal felszerelt számítógépes rendszerre van szükség, amely támogatja a 64 bites Intel®

architektúrát. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS-rendszer. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat.
3 A kivetített kapacitív technológia a 38,1 cm-es (15 hüvelykes) és a 43,2 cm-es (17 hüvelykes) képernyőkön érhető el; a rezisztív érintőképernyő 38,1 cm-es (15 hüvelykes) méretben érhető el.
4 A monitor alapfelszereltség esetén csak fejegységként érhető el. HP kétpozíciós L6010 állvány (A1X79AA) külön vásárolható meg.
5 A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak. A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződésekben foglalt normál garanciát további lehetőségekkel bővítik. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és
válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához használja a www.hp.com/go/lookuptool webhelyen található HP
Care Pack szolgáltatáskeresési eszközt. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.
6 A HP csak a következő szabványos USB-eszközök alkalmazását támogatja a képernyőkhöz: kiskereskedelemben használható HP integrált ujjlenyomat-olvasó (BOT13AV), kiskereskedelemben használható HP integrált kétfejes MSR
(B0T12AV) és a kiskereskedelemben használható HP integrált webkamera (B0T22AV).

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül
megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak
semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai által az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett (kereskedelmi) védjegyek. Az
összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/pos
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP PUSB hőnyomtatós
elismervény-nyomtató

A tartós kialakítású és teljesítményű HP PUSB hőnyomtatós számlanyomtató egység a kiskereskedelmi környezetek számára
készült. Kis mérete révén tökéletes a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz.

HP Retail RP7 10,4"-os Customer
kijelző

A HP RP7 10,4"-es CFD kijelző egy kecses, elegáns és kis méretű, csak fejrészes kijelző, ami fokozott teljesítményhez és
kiemelkedő tartóssághoz készült.

HP kiskereskedelmi integrált
ujjlenyomat-olvasó

A HP kiskereskedelmi beépített ujjlenyomat-olvasó az értékesítési helyen további biztonságot nyújt a kereskedők számára,
mert a pénztárgép fiókjának készpénzkezeléshez történő nyitásához és bizonyos műveletek jóváhagyásához alkalmazotti
hitelesítési folyamatot biztosít.

Termékszám: FK224AA

Termékszám: QZ702AA

Termékszám: QZ672AA

HP Flip Top készpénzfiók

Az üzlethelyiségek vagy kis szabad hellyel rendelkező környezetek számára tervezett HP felhajtható tetejű készpénztároló
fiók robosztus és elegáns készpénzkezelési megoldást nyújt. Masszív fekete burkolattal, és rozsdamentes acél fedéllel
rendelkezik, amely felfelé nyitható, így az eszköz kiválóan használható ülő vagy álló helyzetben is.

Termékszám: BW867AA

HP Imaging vonalkódolvasó

A HP POS-rendszerekkel használható HP Imaging vonalkód-leolvasó bővített funkciókészlettel rendelkezik az információk
beolvasásához.

Termékszám: BW868AA

5 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP minősítéssel rendelkező szakember az 5 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UL590E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül
megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak
semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai által az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett (kereskedelmi) védjegyek. Az
összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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