HP RP7 Retail System Model 7100
Redefinição de fiabilidade no alojamento e em retalho, o HP RP7 Retail System, Modelo 7100 proporciona uma experiência de utilizador intuitiva e
confortável num chassis selado sem ventoinha que é implementável nas suas definições mais exigentes.

A HP recomenda o Windows.
Fiabilidade em que pode confiar

Versatilidade para corresponder às suas necessidades

tecnologias duráveis e fiáveis que otimizam a velocidade do serviço e melhoram a experiência do

posicionar a solução onde mais precisar (hardware para montagem na parede vendido em separado).

convidado.

Pontos de ligação em todos os quatro lados do ecrã permitem-lhe personalizar a combinação exata de

O design sem ventoinha de estado sólido suporta a implementação em áreas destinadas aos clientes e

periféricos modernos (leitor de fita magnética, leitor de impressões digitais ou câmara Web/vendida em

áreas de trabalho de pessoal. O chassis selado é resistente a jactos de água e poeiras e alcança a

separado) de que precisa.6

Um impressionante exterior é apenas o começo. Também equipamos o HP RP7, Modelo 7100 com

classificação de Proteção de Ingresso de

“54”.1

Obtenha tempo de atividade melhorado em ambientes exigentes com os processadores da Intel® com
tecnologias como: Tecnologia de Virtualização Intel®, Intel® 642, Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® e
Tecnologias de Monitorização Térmica.
Escolha o melhor ecrã táctil para os seus operadores de caixa e ambiente e, em seguida, personalize-o
com tecnologia táctil capacitiva projetada intuitiva e familiar ou as funcionalidades de navegação flexíveis
do ecrã táctil resistivo.3
Adicione um ecrã nítido virado para o cliente. O Ecrã CFD da HP RP7 de 26,4 cm (10,4") (B0T22AV) é perfeito
para publicidade adicional e oportunidades de promoção. O Ecrã VFD Customer HP RP7 (B0T26AV) oferece
informação de preço e produto fácil de ler.

Impressionante, independentemente de para onde
olha

Melhore a imagem da sua loja com o design moderno, otimizador de espaço e a estética contemporânea.
Linhas simples com extremidades biseladas niveladas, elegantes (determinadas configurações) e suaves
tornam-no um atraente quiosque self-service que atrai a atenção do cliente e é fácil de limpar. A tecnologia
anti-ofuscante simplifica a entrada de pedidos em várias situações de iluminação.

Substância para além do estilo

O HP RP7, Modelo 7100 é reforçado para utilização em retalho, para ambientes até 35°C. Os chassis de aço,
a monitorização e alertas integrados e os testes ao choque e ambiente permitem-lhe resistir a utilização e
desgaste a longo prazo dos ambientes de retalho.
Um ciclo de vida alargado do produto ajuda a garantir consistência na sua base de instalação e a garantia
limitada de três anos sobre toda a solução, dá-lhe paz de espírito em relação ao seu investimento.5

As configurações de montagem versáteis suportam a montagem na parede ou num balcão para que possa
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A HP recomenda o Windows.

Factor de forma

All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® incorporado POSReady 7 32 bits
Windows® incorporado POSReady 7 64 bits
Windows® incorporado POSReady 2009
FreeDOS

Ecrã

A escolha de um ecrã táctil virado para o associado inclui Resistivo de 38,1 cm (15"), resolução de 1024 x 768) Capacitivo projetado de 38,1 cm (15"), resolução de 1024 x 768,
Capacitivo projetado de 43,2 cm (17"), resolução de 1280 x 1024. Ecrã opcional virado para o associado inclui o Ecrã VFD HP RP7 ou o HP RP7 de 26,4 cm (10,4").

Processador

Intel® Celeron® 807UE com gráficos Intel HD (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 núcleo)

Chipset

Intel® HM65 Express

Memória

Até 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 1 SODIMM

Armazenamento Interno

32 GB, até 256 GB , SSD SATA

Gráficos

Placa gráfica HD Intel integrada

Áudio

Áudio de alta definição integrado com o codec Realtek ALC261, capacidades de som de multi-transmissão, tecnologia SRS Premium Sound e duas colunas internas (padrão)

Comunicações

Gigabit Ethernet Broadcom BCM57788 para a ligação de rede, integrada; Cartão sem fios HP WLAN 802.11 a/b/g/n 6205 mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (opcional); Cartão sem fios HP
WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (opcional).

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 2 USB com alimentação de 12 V; 1 USB com alimentação de 24 V; 1 USB num compartimento que pode ser fechado; 1 RJ-12 (gaveta de dinheiro); 2 RS-232 (com
alimentação); 1 paralela; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada DC; 1 saída DC; 4 conectores para determinados periféricos integrados HP

Segurança

Cadeado Kensington e cabo de cadeado

Software

HP Client Management Solutions disponíveis para transferência gratuita em hp.com/go/easydeploy

Dimensões

Ecrã com 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Ecrã com 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Com suporte

Peso

A partir de 6,8 kg
O peso exato depende da configuração

Alimentação

PFC Ativo de 180 W externo, 87% de eficiência

Soluções de Expansão

Um 6,35 cm (2,5 pol.)

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local. Os termos e as condições variam segundo o país.

1 A classificação IP 54 (classificação de Proteção de Ingresso) certifica que o RP7 Retail System Model 7100 está concebido para que poeiras ou jactos de água não interfiram com o funcionamento do sistema.

2 Computação de 64 bits numa arquitetura Intel® requer um sistema com processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações ativados para a arquitetura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem

no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software.
3 A tecnologia capacitiva projetada está disponível em ecrãs de 38,1 cm (15") e 43,2 cm (17"); ecrã táctil resistivo está disponível no ecrã de 38,1 cm(15").
4 O monitor vem de série apenas como cabeça. O Suporte HP Dual Position L6010 (A1X79AA) está disponível como aquisição em separado.
5 São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Os Serviços HP Care Pack alargam os contratos de serviços para além das garantias padrão. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar, dependendo da
localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Para selecionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Estão
disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.
6 A HP não suporta a utilização de outro dispositivo padrão USB no ecrã para além do Leitor de Impressões digitais integrado HP Retail (BOT13AV), Leitor de fita magnética de duas cabeças integrado HP Retail (B0T12AV) e Câmara Web
integrada HP Retail (B0T22AV).

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza
por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em
separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Intel, Core e Pentium são
marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em www.hp.eu/pos
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Impressora de Recibos Térmicos HP
PUSB

A Impressora Térmica de Recibos HP PUSB foi concebida para ambientes de comércio retalhista com o seu design duradouro e
desempenho de impressão. O seu tamanho compacto torna-o perfeito para locais com limitações de espaço.

Visor de 10,4 polegadas voltado para o
cliente HP Retail RP7

O visor de 10,4 polegadas CFD da HP RP7 é um visor elegante, com estilo e compacto, concebido para um maior desempenho
e uma excelente durabilidade.

Leitor de impressões digitais integrado
HP Retail

O Leitor de impressões digitais integrado HP Retail alcança segurança adicional para retalhistas nos pontos de venda POS, ao
permitir o procedimento de autenticação do empregado para abrir e mexer na gaveta de dinheiro e para aprovar
determinadas transações.

Número do produto: FK224AA

Número do produto: QZ702AA

Número do produto: QZ672AA

Caixa Registadora Flip Top HP

Concebida para utilização sentada ou ambientes com espaço reduzido, a Caixa Registadora Flip-Top HP fornece uma solução
de gestão do dinheiro em caixa elegante e robusta. Possui uma caixa preta resistente com tampa rotativa em aço inoxidável
para fácil acesso através da parte superior, o que torna este modelo adequado para operação em pé ou sentado.

Número do produto: BW867AA

Scanner cód. de barras de imagem HP

Utilizado em combinação com Sistemas de Ponto de Venda HP, o Scanner de Códigos de Barras HP fornece um conjunto de
funcionalidades melhoradas para facilitar a recolha de informações.

Número do produto: BW868AA

5 anos, dia útil seguinte, no local

Obtenha 5 anos de garantia de reparação da sua solução de retalho no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente.

Número do produto: UL590E

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza
por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em
separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Intel, Core e Pentium são
marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em www.hp.eu/hpoptions
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