System sprzedaży detalicznej HP RP7
Model 7100
Na nowo definiując niezawodność w branży usługowej i detalicznej, HP RP7 Retail System, Model 7100 zapewnia intuicyjną, wygodną obsługę w
szczelnej obudowie bez wentylatorów oraz możliwość użytkowania w nawet najbardziej wymagających warunkach.

HP zaleca system Windows.
Niezawodność, na której można polegać

To coś więcej niż klasa

niezawodne technologie, które pozwalają zoptymalizować prędkość obsługi i podnieść poziom usług

Stalowa podstawa, wbudowane funkcje monitorowania i alarmy oraz fabryczne testy warunków pracy i

oferowanych klientom.

odporności na wstrząsy zapewniają długi okres trwałości i odporności na zużycie w warunkach sprzedaży

Solidna budowa bez wentylatorów pozwala na zastosowanie w obszarach kontaktu z klientem i

detalicznej.

pomieszczeniach dla personelu. Szczelna obudowa jest odporna na zachlapania i kurz, i osiąga stopień

Zwiększony okres trwałości produktu pomaga zapewnić spójność podstawy instalacyjnej, a trzyletnia

Olśniewająca obudowa to dopiero początek. Wyposażyliśmy HP RP7, Model 7100 również w trwałe,

ochrony IP

54.1

Wydłuż czas sprawności w wymagających środowiskach dzięki procesorom Intel® z technologiami takimi
jak: Intel® Virtualization Technology, Intel® 642, Enhanced Intel SpeedStep® Technologi i Thermal Monitoring

Systemu HP RP7, Model 7100 można używać w warunkach sprzedaży detalicznej w temperaturze do 35°C.

ograniczona gwarancja na cały system zapewnia poczucie bezpieczeństwa dotyczące inwestycji.5

Wszechstronność dostosowana do Twoich potrzeb

Elastyczność konfiguracji montażu na ścianie lub blacie umożliwia ustawienie rozwiązania dokładnie tam,

Technologies.

gdzie go potrzebujesz (sprzęt do montażu na ścianie sprzedawany jest oddzielnie).

Wybierz najlepszy ekran dotykowy dla swoich kas i środowiska, a następnie dostosuj go do swoich potrzeb

Złącza po wszystkich czterech stronach ekranu umożliwiają dostosowanie wybranej kombinacji stylowych

dzięki intuicyjnej technologii dotykowej Projected Capacitive lub elastycznym funkcjom nawigacji odpornego

urządzeń peryferyjnych (czytnik pasków magnetycznych, czytnik linii papilarnych lub kamera

na uszkodzenia ekranu dotykowego. 3

internetowa/sprzedawane osobno).6

Dodaj przydatny wyświetlacz dla klienta. Ekran CFD HPRP7 o przekątnej 26,4 cm (10,4 cala) dla klienta
(B0T22AV)4 jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowe możliwości reklamy i promocji.
Ekran HPRP7 VFD dla klienta (B0T26AV) zapewnia możliwość wyświetlania czytelnej ceny oraz informacji o
produkcie.

Robi wrażenie w każdym miejscu

Możesz udoskonalić wizerunek swojego sklepu dzięki nowoczesnej, pozwalającej oszczędzić miejsce
budowie i współczesnej estetyce.
Eleganckie krawędzie ramy (wybrane konfiguracje) i gładkie, czyste linie sprawiają, że jest to atrakcyjny
terminal samoobsługowy, który przyciąga uwagę klientów i który łatwo wyczyścić. Technologia z powłoką
antyrefleksyjną ułatwia przyjmowanie zamówień w warunkach zróżnicowanego oświetlenia.
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HP zaleca system Windows.

Obudowa

Zintegrowany komputer biurkowy

System operacyjny

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

Wyświetlacz

Możliwość wyboru jednego z ekranów dotykowych skierowanych w stronę współpracownika: ekran rezystancyjny 38,1 cm (15") (rozdzielczość 1024 x 768), ekran pojemnościowy
projekcyjny 38,1 cm (15") (rozdzielczość 1024 x 768) lub ekran pojemnościowy projekcyjny 43,2 cm (17") (rozdzielczość 1280 x 1024). Opcjonalny wyświetlacz dla klienta: ekran
HPRP7 VFD lub HPRP7 o przekątnej 26,4 cm (10,4").

Procesor

Intel® Celeron® 807UE z układem graficznym Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB pamięci podręcznej, 1 rdzeń)

Zestaw układów

Intel® HM65 Express

Pamięć

Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 1 gniazdo SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

32 GB, maksymalnie 256 GB, Napęd SATA SSD

Grafika

Zintegrowana karta graficzna Intel HD

Karta dźwiękowa

Zintegrowana karta dźwiękowa hd z kodekiem Realtek ALC261, możliwością odtwarzania wielostrumieniowego, technologią SRS Premium Sound i dwoma głośnikami wewnętrznymi
(standard)

Komunikacja

Wbudowana karta Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Network Connection; Karta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802,11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (opcjonalnie); Karta
sieci bezprzewodowej HP WLAN 802,11 b/g/n mini-PCIe (opcjonalnie).

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 2 zasilany port USB (12 V); 1 zasilany port USB (24 V); 1 USB w zamykanym schowku; 1 RJ-12 (szuflada na gotówkę); 2 porty RS-232 (z zasilaniem); 1 port
równoległy; 1 port PS/2; 1 port DVI-I; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście DC; 1 wyjście DC; 4 złącza dla wybranych zintegrowanych urządzeń peryferyjnych HP

Bezpieczeństwo

Blokada Kensington i uchwyt na kłódkę

Oprogramowanie

Rozwiązania HP Client Management Solutions można bezpłatnie pobrać w witrynie hp.com/go/easydeploy

Wymiary

Z wyświetlaczem 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Z wyświetlaczem 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Z podstawą

Waga

Od 6,8 kg
Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.

Zasilanie

Zewnętrzny, 180 W, sprawność 87%, aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

Jeden 6,35 cm (2,5 cala)

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

1 IP 54 (stopień ochrony Ingress Protection Rating) świadczy o tym, że RP7 Retail System Model 7100 zaprojektowano tak, aby kurz ani zachlapanie wodą nie zakłóciły działania systemu.

2 Rozwiązania 64-bitowe w architekturze firmy Intel® wymagają systemu komputerowego z procesorem, zestawem układów, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę

Intel® 64. Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
3 Pojemnościowa technologia projekcyjna Projected Capacitive jest dostępna w monitorach 38,1 cm (15") i 43,2 cm (17"); ekran dotykowy o dużej wytrzymałości jest dostępny z monitorem 38,1 cm (15").
4 Monitor dostępny jest w standardzie wyłącznie jako głowica. Dwupozycyjny stojak HP Dual Position L6010 (A1X79AA) można zakupić osobno.
5 Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne zależnie od lokalizacji firmy klienta.
Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services L ookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach
HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack.
6 Wyświetlacze HP nie obsługują żadnych innych standardowych urządzeń USB za wyjątkiem zintegrowanego czytnika odcisków palców HP (BOT13AV), zintegrowanego dwugłowicowego czytnika pasków magnetycznych HP (B0T12AV) oraz
wbudowanej kamery internetowej HP (B0T22AV).

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i
usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki
występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/pos
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HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Termiczna drukarka paragonów HP
PUSB

Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostanowiskowa drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki
niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do małych wnętrz.

Zestaw wystawowy dla klienta HP RP7
10,4 cala

Monitor HP RP7 10,4" jest eleganckim, stylowym i kompaktowym ekranem o dużej wydajności i wyjątkowej trwałości.

Zintegrowany czytnik odcisków palców
HP

Zintegrowany czytnik odcisków palców HP zwiększa bezpieczeństwo punktów sprzedaży, oferując możliwość wprowadzenia
procedury uwierzytelniania w celu otwarcia kasy i celu wydania gotówki lub zatwierdzenia niektórych transakcji.

Szuflada kasowa HP Flip Top

Szuflada kasowa HP to solidne i stylowe rozwiązanie do zarządzania gotówką, które zostało zaprojektowane z myślą o
sprzedawcach pracujących w pozycji siedzącej oraz w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Jest wyposażona w
wytrzymałą, czarną obudowę z pokrywą ze stali nierdzewnej, która zapewnia wygodny dostęp z góry. Dzięki temu ten model
dobrze sprawdza się na stanowiskach obsługiwanych na siedząco i na stojąco.

Numer produktu: FK224AA

Numer produktu: QZ702AA

Numer produktu: QZ672AA

Numer produktu: BW867AA

Skaner kodów kreskowych HP Imaging

Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw funkcji i
usprawnia zbieranie informacji.

Numer produktu: BW868AA

5 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa systemu sprzedaży detalicznej zostanie przeprowadzona przez
specjalistę przeszkolonego w serwisowaniu sprzętu HP na miejscu instalacji w następnym dniu roboczym — usługa ta jest
dostępna przez 5 lat.

Numer produktu: UL590E

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i
usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki
występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions
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