Blagajniški sistem HP RP7, model 7100
Blagajniški sistem HP RP7, model 7100, z zanesljivim in uporabniku prijaznim delovanjem na področju trgovine zagotavlja intuitivno, udobno
uporabniško izkušnjo v zanesljivem ohišju brez prezračevalnih rež, ki je namenjen uporabi z najzahtevnejšimi nastavitvami.

HP priporoča Windows.
Zanesljivost, ki ji lahko zaupate

Izjemna zunanjost je šele začetek. Vključili smo tudi HP RP7, model 7100, z vzdržljivo in zanesljivo
tehnologijo, ki zagotavlja največjo možno hitrost delovanja in izboljšuje izkušnje gostov.
Trdna oblika brez prezračevalnik rež podpira uporabo v okolju, kjer poteka prodaja strankam, ter v prostorih
za zaposlene. Ohišje je odporno na vodo in prah ter dosega oceno IP “54”.1
Izboljšajte operativni čas v zahtevnih okoljih s procesorji Intel® s tehnologijami, kot so: Intel® Virtualization
Technology, Intel® 642, Enhanced Intel SpeedStep® Technology in Thermal Monitoring Technologies.
Izberite najboljši zaslon na dotik za svoje blagajnike in okolje ter ga nato prilagodite z intuitivno in
uporabniku prijazno tehnologijo PCT ali s prilagodljivimi funkcijami odpornega zaslona za krmarjenje.3
Temu dodajte še proti stranki obrnjen zaslon z visoko ločljivostjo. Zaslon HP RP7 CFD (B0T22AV) velikosti
26,4 cm (10,4") je kot naročen za dodatne priložnosti za oglaševanje in promocijo. Proti stranki obrnjen
zaslon HP RP7 VFD (B0T26AV) omogoča jasen prikaz cene in informacij o izdelku.

Izjemen, kamor koli pogledaš

Izboljšajte podobo svoje trgovine z izdelkom moderne oblike, ki zasede malo prostora.
Tanki privlačni robovi (izbira konfiguracij) in gladke, čiste linije zagotavljajo privlačen samopostrežni kiosk, ki
zbudi pozornost strank in ga je enostavno čistiti. Tehnologija proti bleščanju poenostavlja sprejemanje
naročil v različnih svetlobnih pogojih.

Tako vsebina kot tudi slog

HP RP7, model 7100, je prilagojen za uporabo v trgovini in okoljih s temperaturo do 35 °C. Jekleno ohišje,
vgrajen nadzor in opozorila, okoljsko testiranje ter preizkušanje odpornosti na udarce ščitijo sistem pred
obrabo na dolgi rok v okolju trgovine.
Podaljšan življenjski cikel izdelka pomaga zagotoviti skladnost v vaši bazi za namestitev, triletna omejena
garancija za celotno rešitev pa dokazuje ustreznost vaše naložbe.5

Prilagodljivost, ki zadovolji vaše potrebe

Prilagodljive možnosti namestitve na steno ali mizo omogočajo, da ga postavite kamor koli želite (oprema
za namestitev na steno je naprodaj ločeno).
Priključki na vseh štirih straneh zaslona omogočajo priklop vse privlačne dodatne opreme (MSR, bralnik
prstnih odtisov ali spletna kamera/naprodaj posebej), ki jo potrebujete.6
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Lastnosti oblike

All-in-one

Operacijski sistem

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7, 32-bitni
Windows® Embedded POSReady 7, 64-bitni
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Prikaz

Izbira enega zaslona na dotik, obrnjenega proti uporabniku, vključuje 38,1 cm (15") Resistive (ločljivost 1024 x 768), 38,1 cm (15") Projective Capacitive (ločljivost 1024 x 768) ali 43,2
cm (17") Projective Capacitive (ločljivost 1280 x 1024). Izbiren, proti stranki obrnjen zaslon vključuje HP RP7 VFD Display ali HP RP7 velikosti 26,4 cm (10,4").

Procesor

Intel® Celeron® 807UE z grafično kartico Intel HD (1,0 GHz, 1 MB predpomnilnika, 1 jedro)

Nabor vezij

Intel® HM65 Express

Pomnilnik

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: Modul SODIMM

Notranji pomnilnik

32 GB, največ 256 GB, SATA SSD

Grafika

Vgrajena grafika Intel HD

Zvočna kartica

Integriran visokokakovosten zvok s kodekom Realtek ALC261, zmožnostjo večkratnega pretakanja, tehnologijo zvoka SRS Premium in dvojnimi notranjimi zvočniki (standard)

Komunikacije

Vgrajen omrežni vmesnik Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; HP WLAN 802,11 a/b/g/n mini-PCIe brezžična kartica + Bluetooth 4.0 (izbirno); Brezžična kartica HP WLAN 802.11
b/g/n mini-PCIe (izbirno).

Vrata in priključki

6 USB 2.0; 2 12 V z napajanjem prek USB; 1 24 V z napajanjem prek USB; 1 vrata USB v predalu, ki ga je mogoče zakleniti; 1 RJ-12 (predal za denar); 2 RS-232 (se napaja);
1 vzporedna vrata; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod DC; 1 izhod DC; 4 priključki za izbrane vgrajene zunanje naprave HP

Varnost

Zaklepanje Kensington in nastavek za ključavnico

Programska oprema

Brezplačen prenos HP Client Management Solutions je na voljo na naslovu hp.com/go/easydeploy

Mere

Z zaslonom velikosti 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Z zaslonom velikosti 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
S podstavkom

Teža

Že od 6,8 kg
Dejanska teža je odvisna od konfiguracije

Napajanje

Zunanji 180-vatni, 87-odstotni aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 6,35 cm (2,5 palca)

Garancija

3-letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.

1 Ocena IP 54 potrjuje, da je blagajniški sistem RP7, model 7100, izdelan tako, da prah ali voda ne onemogoči njegovega delovanja.

2 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® zahteva računalniški sistem s takšnim procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v

BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme.
3 Tehnologija Projected capacitive je na voljo samo na zaslonih velikosti 38,1 cm (15") in 43,2 cm (17"); odporen zaslon na dotik je na voljo na zaslonu velikosti 38,1-cm (15").
4 Monitor je standarden. Stojalo HP Dual Position L6010 (A1X79AA) je naprodaj ločeno.
5 Veljajo določene omejitve in izjeme. Storitve HP Care Pack podaljšajo pogodbe o storitvah, tako da veljajo več časa kot je navedeno v standardni garanciji. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede
na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services L ookup Tool na naslovu www.hp.com/go/lookuptool.
Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
6 HP ne podpira uporabe nobenih drugih standardnih naprav USB na zaslonih razen Vgrajenega bralnika prstnih odtisov HP (BOT13AV), Vgrajenega blagajniškega MSR z dvojno glavo HP (B0T12AV) in Vgrajene blagajniške spletne kamere HP
(B0T22AV).

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega
dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Intel, Core in Pentium
so zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več

informacij na www.hp.eu/pos
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Termični tiskalnik računov HP PUSB

Termični tiskalnik računov HP PUSB je prilagojen za prodajna okolja, saj ima vzdržljivo obliko in je zelo zmogljiv. Ker je majhen,
je primeren tudi za lokacije z omejenim prostorom.

Številka izdelka: FK224AA

10,4-palčni zaslon za stranke HP Retail
RP7

10,4-palčni zaslon HP RP7 CFD je tanek, eleganten in kompakten zaslon z večjo učinkovitostjo in izredno vzdržljivostjo.

Bralnik prstnih odtisov HP Retail
Integrated Fingerprint Reader

Bralnik prstnih odtisov HP Retail Integrated Fingerprint Reader zagotavlja prodajalcem dodatno zaščito na prodajnem mestu,
saj omogoča preverjanje pristnosti zaposlenih pri odpiranju blagajniškega predala in odobritvi nekaterih transakcij.

Predal za denar HP

Blagajniški predal HP Flip-Top je zasnovan za sedeče prodajne uslužbence in okolja z omejenim prostorom, zato predstavlja
robustno in elegantno rešitev upravljanja z denarjem. Krasi ga vzdržljivo črno ohišje z nerjavečim jeklenim pokrovom, ki se
hitro odpre za lahek dostop z vrha, zaradi česar je ta model primeren za delo v sede in stoje.

Številka izdelka: QZ702AA

Številka izdelka: QZ672AA

Številka izdelka: BW867AA

Bralnik črtnih kod HP Imaging

V kombinaciji z blagajniškimi sistemi HP ponuja bralnik črtnih kod HP povečan nabor funkcij in izboljšano zbirko informacij.

5-let naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega blagajniškega sistema na domu naslednji delovni dan. Opravil ga bo pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: BW868AA

Številka izdelka: UL590E

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega
dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Intel, Core in Pentium
so zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij
na www.hp.eu/hpoptions
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