HP RP7 retailsysteem model 7100
Het HP RP7 retailsysteem model 7100 geeft het begrip betrouwbaarheid in de hospitality- en retailsector nieuwe inhoud vanwege de handige
bediening, het gebruiksgemak en de ventilatorloze, gesloten behuizing die inzetbaar is in veeleisende omgevingen.

HP raadt Windows aan.
Betrouwbaarheid om op te bouwen

Afgestemd op uw gebruiksbehoeften

voorzien van duurzame, betrouwbare technologie om de snelheid te optimaliseren en gastgebruik te

waar het wordt gebruikt (wandmontagemateriaal wordt afzonderlijk verkocht).

vergemakkelijken.

Met connectoren aan alle vier zijden van het scherm kunt u de bijpassende stijlvolle randapparatuur

Het solid-state model zonder ventilator is geschikt voor gebruik in omgevingen met klanten en/of

(magneetstriplezer, vingerafdruklezer of webcam/apart verkocht) aansluiten die u nodig heeft.6

Het adembenemende uiterlijk is slechts het begin. Wij hebben het HP RP7 systeem model 7100 ook

personeel. De gesloten behuizing is bestand tegen spattend vocht en stof en heeft een Ingress Protection
classificatie van "54".1
Verhoog de uptime in veeleisende omgevingen dankzij Intel® processoren met technologieën zoals: Intel®
virtualisatietechnologie, Intel® 642, Enhanced Intel SpeedStep®-technologie en thermische
bewakingstechnologie.
Kies het beste touchscreen voor uw kassamedewerkers en personaliseer het met handige, vertrouwde
capacitieve touchtechnologie of de flexibele bedieningsfuncties van een drukgevoelig touchscreen.[3 ]
Installeer een helder klantzijde-display. Het HP RP7 26,4-cm (10,4-inch) CFD-display (B0T22AV)4 biedt
ideale mogelijkheden voor reclame en promoties. Het HP RP7 VFD klantendisplay (B0T26AV) toont duidelijk
leesbare prijs- en productinformatie.

Indrukwekkend, waar u ook kijkt

Verbeter de uitstraling van uw winkel met een modern, ruimtebesparend retailsysteem.
Door de elegante vlakke randen (geselecteerde configuraties) en de strakke belijning trekt dit aantrekkelijke
zelfbedieningsscherm de aandacht en is het ook eenvoudig te reinigen. Het ontspiegelde scherm
vergemakkelijkt het plaatsen van bestellingen in lichte en donkere omgevingen.

Inhoud én stijl

Het HP RP7 model 7100 is robuust uitgevoerd en accepteert omgevingstemperaturen tot 35 °C. Dankzij het
stalen chassis, ingebouwde bewaking en waarschuwingen, omgevings- en schokproeven is het systeem
geschikt voor langdurig, intensief gebruik in retailomgevingen.
De lange productlifecycle garandeert een consistent apparatuurbestand. De driejarige garantie op de hele
oplossing staat borg voor een gerust gevoel.

Eenvoudig te bevestigen op de muur of op een vlakke ondergrond, zodat u het systeem daar kunt plaatsen

HP RP7 retailsysteem model 7100

HP raadt Windows aan.

Model

All-in-one

Besturingssysteem

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bits
Windows® Embedded POSReady 7 64-bits
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Scherm

Touchscreen display aan gebruikerszijde naar keuze: 38,1-cm (15-inch) drukgevoelig (1024 x 768 resolutie), 38,1-cm (15-inch) projected capacitief (1024 x 768 resolutie) of
43,2-cm (17-inch) projected capacitief (1280 x 1024 resolutie). Optionele klantzijde-displays zijn HP RP7 VFD-scherm of HP RP7 26,4-cm (10,4-inch).

Processor

Intel® Celeron® 807UE met Intel HD Graphics (1 GHz, 1 MB cache, 1 core)

Chipset

Intel® HM65 Express

Geheugen

Tot 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 1 SODIMM

Interne opslag

32 GB, tot 256 GB, SATA SSD

Video

Geïntegreerde Intel HD video

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met Realtek ALC261-codec, multi-streaming audio, SRS Premium Sound-technologie en twee interne luidsprekers (standaard)

Communicatie

Geïntegreerd Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet netwerkinterface; HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe draadloze kaart + Bluetooth 4.0 (optioneel); HP WLAN 802.11 b/g/n
mini-PCIe draadloze kaart (optioneel).

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 2 12-V gevoede USB; 1 24-V gevoede USB; 1 USB in afsluitbaar vak; 1 RJ-12 (geldlade); 2 RS-232 (gevoed); 1 parallel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 audio-ingang; 1
audio-uitgangen; 1 zwakstroomingang; 1 zwakstroomuitgang; 4 connectoren voor geselecteerde geïntegreerde HP randapparaten

Beveiliging

Kensington-slot en oog voor slot

Software

HP Client Management Solutions kunnen gratis worden gedownload van hp.com/go/easydeploy

Afmetingen

Met 38,1-cm (15-inch) scherm: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Met 38,1-cm (15-inch) scherm: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Met standaard

Gewicht

Vanaf 6,8 kg
Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie

Voeding

Externe 180-Watt 87% efficiënte actieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

Eén 6,35-cm (2,5-inch)

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service. Voorwaarden variëren per land.

1 IP 54 kwalificatie (Ingress Protection kwalificatie) certificeert dat het RP7 retailsysteem model 7100 zo ontworpen is dat het geen hinder ondervindt van stof of spattend vocht.

2 Voor 64-bits computergebruik op Intel® architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, apparaatdrivers en applicaties die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet

als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties.
3 Projected capacitieve technologie is beschikbaar op 38,1 cm (15 inch) en 43,2 cm (17 inch) schermen; drukgevoelig touchscreen is beschikbaar in het 38,1-cm (15-inch) scherm.
4 Monitor wordt standaard zonder voet geleverd. HP L6010 voet met twee standen (A1X79AA) dient afzonderlijk te worden aangeschaft.
5 Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. HP Care Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk
van uw land of regio. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services L ookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie
over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.
6 HP ondersteunt op deze schermen de HP Retail geïntegreerde vingerafdruksensor (BOT13AV), HP Retail geïntegreerde dual-head MSR (B0T12AV) en HP Retail geïntegreerde webcam (B0T22AV), maar geen andere standaard
USB-randapparatuur.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer

informatie op www.hp.eu/pos
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HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP PUSB thermische bonnenprinter

De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties speciaal voor winkels. Door zijn compacte
formaat is hij ideaal voor omgevingen met weinig ruimte.

Bestelnr.: FK224AA

HP Retail RP7 10,4-inch display voor
de klant

Het HP RP7 10,4 -inch CFD-display is een fraai, stijlvol en compact beeldscherm zonder voet, dat uitstekend werkt en zeer
duurzaam is.

HP Retail geïntegreerde
vingerafdruksensor

De HP Retail geïntegreerde vingerafdruksensor biedt aanvullende beveiliging op het point-of-sale via een verificatieprocedure
voor werknemers die de geldlade openen om wisselgeld te pakken of voor akkoord bij bepaalde transacties.

HP Flip Top-geldlade

De HP Flip-Top geldlade, die ontworpen is voor zittend winkelpersoneel en omgevingen met weinig ruimte, biedt een
robuuste, stijlvolle oplossing voor contant geld. Hij beschikt over een robuuste zwarte doos met een roestvrijstalen deksel dat
omhoog klapt zodat de inhoud gemakkelijk van bovenaf toegankelijk is, waardoor de lade geschikt is voor zittend of staand
gebruik.

Bestelnr.: QZ702AA

Bestelnr.: QZ672AA

Bestelnr.: BW867AA

HP Imaging barcodescanner

Als de HP Imaging barcodescanner samen met het HP point-of-sale systeem wordt gebruikt, biedt hij een uitgebreide
functieset om gemakkelijk informatie te verzamelen.

Bestelnr.: BW868AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UL590E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer
informatie op www.hp.eu/hpoptions
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