Maloobchodný systém HP RP7 model 7100
Maloobchodný systém HP RP7 model 7100 prináša intuitívne, komfortné používateľské skúsenosti v podobe utesnenej konštrukcie bez ventilátora,
ktorú je možné nasadiť aj do najnáročnejšieho prostredia. Predstavuje novú definíciu spoľahlivosti v pohostinstve a maloobchode.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Spoľahlivosť, ktorej môžete veriť

Všestrannosť, ktorá vyhovuje vašim potrebám

spoľahlivé technológie, ktoré optimalizujú rýchlosť služieb a zdokonalia zážitok zákazníkov.

všade tam, kde je to potrebné (diely na montáž na stenu sa predávajú samostatne).

Pevná konštrukcia bez ventilátora podporuje nasadenie v priestoroch so zákazníkmi a zamestnancami.

Body pripojenia na všetkých štyroch stranách displeja umožňujú nastaviť presnú kombináciu štýlových

Utesnená konštrukcia je odolná voči striekajúcej vode a prachu. Patrí do kategórie krytia „54“. 1

periférnych zariadení (čítačky magnetických pásikov, čítačky odtlačkov prstov alebo webová

Získajte lepšiu prevádzkyschopnosť v náročnom prostredí vďaka procesorom Intel® s nasledujúcimi

kamera/predáva sa samostatne), ktoré potrebujete. 6

Nádherný zovňajšok je len začiatkom. Do zariadenia HP RP7 model 7100 sme zabudovali trvanlivé a

technológiami: Technológia Intel® Virtualization, Intel® 64

2,

technológia Enhanced Intel SpeedStep® a

technológia na monitorovanie teploty.
Vyberte si najlepší dotykový displej pre pokladníka a dané prostredie, a upravte ho pomocou intuitívnej a
známej projekčnej kapacitnej technológie alebo flexibilných navigačných prvkov rezistívnej dotykovej
obrazovky. 3
Pridajte displej pre zákazníka s jasnými farbami. Voliteľný displej pre zákazníkov HP RP7 s uhlopriečkou 10,4
palca (B0T22AV) 4 je vynikajúcou voľbou pre dodatočnú reklamu a možnosti propagácie. Zákaznícky displej
HP RP7 VFD (B0T26AV) poskytuje ľahko čitateľné informácie o cene a produkte.

Zapôsobí po každej stránke

Zmodernizujte si výzor predajne pomocou moderného a priestorovo úsporného dizajnu a moderného
vzhľadu.
Elegantné, zarovnané skosené hrany (vybrané konfigurácie) a hladké, čisté línie sú zárukou atraktívneho
samoobslužného stánku, ktorý priťahuje pozornosť zákazníkov a jednoducho sa čistí. Antireflexná
technológia zjednodušuje prijímanie objednávok v rôznych svetelných podmienkach.

Využiteľnosť za hranicami štýlu

Zariadenie HP RP7 model 7100 má spevnený dizajn pre maloobchod a na používanie v prostrediach s
teplotou do 35 °C. Vďaka oceľovému rámu,zabudovanému sledovaniu s výstrahami, nárazovému testovaniu
a testovaniu v extrémnom prostredí vydrží aj dlhodobé používanie v maloobchodnom prostredí.
Predĺžený životný cyklus výrobku pomáha zabezpečiť konzistenciu vo fungovaní nainštalovaného produktu
a trojročná obmedzená záruka na celé riešenie odbremení vašu myseľ od starostí o túto investíciu. 5

Univerzálne konfigurácie montáže podporujú upevnenie na stenu alebo stojan, takže ich môžete umiestniť
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Operačný systém

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bitová verzia
Windows® Embedded POSReady 7 64-bitová verzia
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Obrazovka

Výber jedného dotykového displeja pre obsluhujúceho zahŕňa obrazovku s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) s rezistívnou technológiou (s rozlíšením 1 024 x 768), obrazovku s
uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) a projekčnou kapacitnou technológiou (s rozlíšením 1 024 x 768), alebo obrazovku s uhlopriečkou 43,2 cm (17 palcov) a projekčnou kapacitnou
technológiou (s rozlíšením 1 280 x 1 024). Voliteľný displej pre zákazníka zahŕňa obrazovku HP RP7 VFD alebo obrazovku HP RP7 s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca).

Procesor

Intel® Celeron® 807UE s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,0 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 1 jadro)

Čipová sada

Intel® HM65 Express

Pamäť

Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 1 SODIMM

Vnútorná pamäť

32 GB, maximálne 256 GB, SATA SSD

Grafika

Integrovaná grafika Intel HD

Zvuk

Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením, kodekom Realtek ALC261, možnosťami spracovania viacerých prúdov zvukových dát zvuku, technológiou SRS Premium Sound a duálnymi
reproduktormi (štandardne)

Možnosti komunikácie

Integrovaný radič pre sieťové spojenie Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Bezdrôtová karta HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (voliteľne); Bezdrôtová karta HP
WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (voliteľne).

Porty a konektory

6 USB 2.0; 2 12 V napájané USB; 1 24 V napájané USB; 1 USB v uzamknuteľnom priestore; 1 RJ-12 (priečinok na hotovosť); 2 RS-232 (napájané); 1 paralelný; 2 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45;
1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup DC; 1 výstup DC; 4 konektory pre vybrané integrované periférne zariadenia HP

Zabezpečenie

Zámok Kensington a visiaca zámka so slučkou

Softvér

Na bezplatné stiahnutie je k dispozícii softvér HP Client Management Solutions, navštívte stránku hp.com/go/easydeploy

Rozmery

S displejom s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; S displejom s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
So stojanom

Hmotnosť

Hmotnosť od 6,8 kg
Presná hmotnosť závisí od konfigurácie

Zdroj

Externé napájanie 180 W s účinnosťou 87%, aktívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

Jedno 6,35 cm (2,5")

Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.

1 Kategória IP 54 (kategória krytia) je zárukou, že maloobchodný systém RP7 model 7100 je navrhnutý tak, aby prach a striekajúca voda neovplyvnili prevádzku systému.

2 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou sadou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú

fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru.
3 Projekčná kapacitná technológia je k dispozícii pre displeje s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) a 43,2 cm (17 palcov); Rezistívny dotykový displej je k dispozícii pre displeje s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov).
4 Súčasťou štandardnej dodávky je len samotné telo monitora. Súčasťou voliteľného vybavenia je podstavec HP Dual Position L6010 Stand (A1X79AA).
5 Platia určité obmedzenia a výnimky. Služby HP Care Pack rozširujú zmluvy o poskytovaní služieb nad rámec štandardných záruk. Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť.
Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službe
HP Care Pack podľa produktov sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.
6 Spoločnosť HP nepodporuje používanie žiadnych iných štandardných zariadení USB na displejoch okrem integrovanej čítačky prstov HP pre maloobchodné predajne (BOT13AV), integrovanej čítačky MSR HP s dvojitou hlavou pre
maloobchodné predajne (B0T12AV) a integrovanej webovej kamery HP pre maloobchodné predajne (B0T22AV).

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP
nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/pos
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Tepelná tlačiareň potvrdeniek HP PUSB

Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom navrhnutá pre maloobchodné prostredia.
Jej kompaktné rozmery ju tiež robia perfektnou pre obmedzené priestory.

Číslo produktu: FK224AA

Zákaznícky displej HP RP7 pre
maloobchodné predajne s uhlopriečkou
26,4 cm (10,4 palca)

26,4 cm (10,4-palcový) zákaznícky displej HP RP7 CFD je elegantný, štýlový a kompaktný displej navrhnutý na vyšší výkon a
vynikajúcu odolnosť.

Integrovaná čítačka prstov HP pre
maloobchodné predajne

Integrovaná čítačka prstov HP pre maloobchodné predajne poskytuje ďalšie zabezpečenie pre predajcov so systémom POS
zavedením overovacieho postupu pre zamestnancov pri otváraní priečinka na hotovosť pri vydávaní peňazí a pri schvaľovaní
určitých transakcií.

Číslo produktu: QZ702AA

Číslo produktu: QZ672AA

Zás. na hotovosť HP Flip Top

Zásuvka na hotovosť HP Flip-Top poskytuje robustné a elegantné riešenie pre správu hotovosti a je navrhnutá pre obchodné
priehradky pridruženého alebo priestorovo obmedzeného prostredia. Je vybavená veľmi pevným čiernym krytom s vekom z
nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa otvára zhora pre ľahký prístup, vďaka čomu je tento model vhodný pre prevádzku pri sedení
alebo státí.

Číslo produktu: BW867AA

HP snímač čiarového kódu

Pri použití v spojení so systémami HP pre predajné miesta poskytuje snímač čiarového kódu HP rozšírenú súpravu funkcií pre
zlepšenie zberu dát.

Číslo produktu: BW868AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac.
deň

Ak sa problém s maloobchodným riešením nedá vyriešiť na diaľku, počas 5 rokov využite kvalifikovaného technika HP, ktorý
vykoná opravu nasledujúci pracovný deň u zákazníka.

Číslo produktu: UL590E

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP
nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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