HP RP7 Retail System modell 7100
HP RP7 Retail System modell 7100 omdefinerer pålitelighet i hotell- og butikkmiljøer, og gir en intuitiv og komfortabel brukeropplevelse i et vifteløst,
forseglet chassis som kan utplasseres på de mest krevende steder.

HP anbefaler Windows.
Pålitelighet du kan stole på

Allsidighet for å dekke dine behov

teknologi som optimaliserer hastigheten og forbedrer opplevelsen til gjester.

trenger den (veggmonteringsutstyr selges separat).

Den vifteløse solid state-designen støtter utplassering i kundevendte områder og arbeidsområder for

Tilkoblingspunkter på alle fire sider av skjermen lar deg tilpasse den nøyaktige kombinasjonen av stilige

ansatte. Det forseglede chassiset tåler vannsøl og støv, og har fått en Ingress Protection-rangering på

periferienheter (magnetstripeleser, fingeravtrykksleser eller webkamera/selges separat) som du trenger.6

Et fantastisk eksteriør er bare begynnelsen. Vi utstyrte også HP RP7 modell 7100 med holdbar og pålitelig

“54”.1
Få forbedret oppetid i krevende miljøer fra Intel®-prosessorer med teknologier som: Intel® Virtualization
Technology, Intel® 642, Enhanced Intel SpeedStep® Technology og Thermal Monitoring Technologies.
Velg den beste berøringsskjermen for dine kasserere og miljøet, og tilpass den deretter med intuitiv og
velkjent projisert kapasitiv berøringsteknologi eller de fleksible navigeringsfunksjonene til resistiv
berøringsskjerm.3
Legg til en skarp kundevendt skjerm. HP RP7 10,4" CFD-skjerm (B0T22AV)4 er perfekt til ekstra
annonsering og kampanjemuligheter. HP RP7 VFD kundeskjerm (B0T26AV) gir lettlest pris- og
produktinformasjon.

Imponerende overalt

Forbedre inntrykket av butikken med den moderne, plassbesparende designen og moderne estetikk.
Elegante kanter på linje med innfatningen (enkelte konfigurasjoner) og myke, rene linjer gjør dette til en
tiltalende selvbetjent kiosk som tiltrekker seg kundenes oppmerksomhet og som er enkel å rengjøre.
Antirefleksteknologi forenkler ordreregistrering under variable lysforhold.

Substans utover stil

HP RP7 modell 7100 er forsterket for bruk i omgivelser der det er opptil 35 °C. Stålkabinettet, innebygd
overvåking og varsling og miljø- og støttesting tåler den langvarige slitasjen i detaljhandelmiljøer.
Produktets forlengede livssyklus bidrar til å sikre konsistens i den installerte basen, og tre års begrenset
garanti på hele løsningen gir deg trygghet med hensyn til investeringen.5

Allsidige konfigurasjoner støtter montering på vegg eller bordflate slik at du kan plassere løsningen der du
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HP anbefaler Windows.

Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Skjerm

Valg av én medarbeidervendt berøringsskjerm inkluderer 38,1 cm (15") resistiv (oppløsning på 1024 x 768), 38,1 cm (15") projektiv kapasitiv (oppløsning på 1024 x 768) eller 43,2
cm (17") projektiv kapasitiv (1280 x 1024 oppløsning). Ekstraskjerm vendt mot kunder inkluderer HP RP7 VFD-skjerm eller HP RP7 26,4 cm (10,4").

Prosessor

Intel® Celeron® 807UE med Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 kjerne)

Brikkesett

Intel® HM65 Express

Minne

Inntil 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 1 SODIMM

Internt lager

32 GB , inntil 256 GB , SATA SSD

Grafikk

Integrert Intel HD-grafikk

Lyd

Integrert HD-lyd med Realtek ALC261-kodek, mulighet for multi-streaming av lyd, SRS Premium Sound-teknologi og to interne høyttalere (standard)

Kommunikasjon

Integrert Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet-nettverkstilkobling; HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe trådløst kort + Bluetooth 4.0 (tillegg); HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe
trådløst kort (tillegg).

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 2 12 V strømførende USB; 1 24V USB med strømtilførsel; 1 USB i i låsbart rom; 1 RJ-12 (kassaskuff); 2 RS-232 (strømforsynt); 1 parallell; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1
lydinngang; 1 lydutgang; 1 DC inn; 1 DC ut; 4 kontakter for utvalgte integrerte periferenheter fra HP

Sikkerhet

Kensington-lås og feste for hengelås

Programvare

HP Client Management Solutions er tilgjengelig som gratis nedlasting fra hp.com/go/easydeploy

Mål

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

Vekt

Starter på 6,8 kg
Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon

Strøm

Ekstern 180 W, 87 % effektiv, aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

Én 6,35 cm (2,5’’)

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler, arbeid og service på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.

1 IP 54-rangering (Ingress Protection-rangering) sertifiserer at RP7 Retail System modell 7100 er laget slik at støv eller vannsøl ikke påvirker driften av systemet.

2 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever et datamaskinsystem med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert

32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare.
3 Projisert kapasitiv teknologi er tilgjengelig på 38,1 cm (15") og 43,2 cm (17") skjermer; resistiv berøringsskjerm er tilgjengelig på 38,1 cm (15") skjerm.
4 Skjerm leveres som standard uten fot. HP Dual Position L6010 Stand (A1X79AA) er tilgjengelig for kjøp separat.
5 Visse begrensninger og utelukkelser gjelder. HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter utover standardgarantiene. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter fra datoen
for maskinvarekjøpet. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester for hvert produkt er tilgjengelig på
www.hp.com/hps/carepack.
6 HP støtter ikke bruk av noen annen standard USB-enhet på skjermer enn HP Retail integrert fingeravtrykksleser (BOT13AV), HP Retail integrert MSR med to hoder (BOT12AV) og HP Retail integrert webkamera (B0T22AV).

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.Lær mer på www.hp.eu/pos
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP PUSB termisk kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design og utskriftsytelse. Den kompakte
størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er mangelvare.

Produktnummer: FK224AA

HP Retail RP7 10,4-tommers
kundeskjerm

HP RP7 10,4-tommers CFD-skjerm er en elegant, stilig og kompakt skjerm som er laget for økt ytelse og fremragende
holdbarhet.

HP Retail integrert fingeravtrykksleser

HP Retail integrert fingeravtrykksleser sørger for ekstra sikkerhet ved POS ved å aktivere godkjenningsprosedyre for ansatte
for å åpne kasseskuff og ta ut kontanter, og for å godkjenne visse transaksjoner.

Produktnummer: QZ702AA

Produktnummer: QZ672AA

HP Flip Top-kasseskuff

Kasseapparatet HP Flip-Top er konstruert for sittende bruk eller plassbegrensede miljøer, og er en robust og stilig
kassaløsning. Den har et solid svart kabinett med lokk i rustfritt stål som kan åpnes for enkel tilgang fra toppen. Dette gjør
denne modellen egnet både for sittende og stående bruk.

Produktnummer: BW867AA

HP Imaging strekkodeskanner

Used in conjunction with HP Point of Sale Systems, the HP Imaging Barcode Scanner offers an enhanced feature set to
improve information collection.

Produktnummer: BW868AA

5 år, neste virkedag på stedet

Få 5 års reparasjon på stedet neste virkedag fra en kvalifisert HP-tekniker for din butikkløsning, hvis problemet ikke kan
fjernløses.

Produktnummer: UL590E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions
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