HP RP7 Perakende Satış Sistemi Modeli
7100
Perakende ve karşılama alanında güvenilirliği yeniden tanımlayan HP RP7 Perakende Satış Sistemi, Model 7100, en zorlu ayarlarla kullanabileceğiniz
fansız, sızdırmaz bir kasa ile sezgisel, rahat bir kullanıcı deneyimi sunar.

HP, Windows ürününü önerir.
Güvenebileceğiniz güvenilirlik

Gereksinimlerinizi karşılayan çok yönlülük

duruma getiren ve misafir deneyimlerini iyileştiren dayanıklı ve güvenilir teknolojiler ile donatılmıştır.

üstü montajını destekler (duvara montaj donanımı ayrı olarak satılır).

Fan içermeyen, dayanıklı tasarım müşteri karşılama ve personel çalışma alanlarında kullanımı destekler.

Ekranın dört tarafındaki bağlantı noktaları istediğiniz şık çevre birimlerinin (Manyetik Kart Okuyucu, parmak

Sızdırmaz kasa, su sıçramasına ve toza karşı dayanıklı olup, "54" puanlık Ingress Protection derecesine

izi okuyucusu veya web kamerası/ayrı olarak satılır) doğru birleşimini özelleştirmenize olanak sağlar.6

Nefes kesen bir dış görünüş sadece bir başlangıç. HP RP7, Model 7100, aynı zamanda hizmet hızını en iyi

sahiptir.1
Zorlu ortamlarda gelişmiş çalışma süreleri elde edeceğiniz Intel® işlemcilerin şu teknolojilere sahip olması
gerekir: Intel® Sanallaştırma Teknolojisi, Intel® 642, Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi ve Thermal İzleme
Teknolojileri.
Kasiyerleriniz ve ortamınız için en iyi dokunmatik ekranı seçerek, sezgisel ve bilinen tahmini kapasitif
dokunma teknolojisi veya rezistif dokunmatik ekranın esnek gezinme özellikleri ile özelleştirin.3
Keskin bir müşteri karşılama ekranı ekleyin. HP RP7 10,4 inç CFD Ekran (B0T22AV)4, ek reklam ve tanıtım
fırsatları için mükemmeldir. HP RP7 VFD Müşteri Ekranı (B0T26AV), kolay okunan fiyat ve ürün bilgileri
sunar.

Gördüğünüz her yerde etkileyici

Mağazanızın görünümünü modern, alandan tasarruf sağlayan tasarım ve çağdaş estetik ile iyileştirin.
Şık, ankastre çerçeveli kenarlar (belirli yapılandırmalarda) ve yumuşak, pürüzsüz hatlar sayesinde
müşterinin dikkatini çeken ve temizlemesi kolay bir kendi kendine hizmet veren bir bilgi noktasına dönüşür.
Yansıma önleyici teknoloji, çeşitli aydınlatma ortamlarında sipariş alınmasını kolaylaştırır.

Tarzdan öte bir malzeme

HP RP7, Model 7100, çevre koşulları 35°C'ye kadar olan ortamlarda kullanım için güçlendirilmiştir. Çelik
kasa, yerleşik izleme ve uyarılar ile çevre ve şok testleri perakende ortamlarındaki uzun süreli kullanımlara
karşı dayanıklıdır.
Uzatılmış ürün kullanım ömrü kurulum tabanınızda tutarlılık elde etmenize yardımcı olur ve çözümün
tamamına yönelik üç yıllık sınırlı garanti yatırımınızla ilgili içinizin rahat olmasını sağlar.5

Çok yönlü montaj yapılandırmaları, çözümü istediğiniz yere konumlandırabileceğiniz şekilde duvar ve masa
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HP, Windows ürününü önerir.

Form faktörü

All-in-one

İşletim Sistemi

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

Ekran

Bir karşılama dokunmatik ekranı seçimi, 38,1 cm (15") Rezistif (1024x768 çözünürlük), 38,1 cm (15") Tahmini Kapasitif (1024x768 çözünürlük) veya 43,2 cm (17") Tahmini Kapasitif
(1280x1024 çözünürlük) içerir. İsteğe bağlı müşteri karşılama ekranı, HP RP7 VFD Ekran veya 26,4 cm (10,4") HP RP7 içerir.

Işlemci

Intel® Celeron® 807UE, Intel HD Graphics ile (1,0 GHz, 1 MB önbellek, 1 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® HM65 Express

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 1 SODIMM

Dahili Depolama

32 GB, en fazla 256 GB, SATA SSD

Grafik

Tümleşik Intel HD Grafik

Ses

Realtek ALC261 codec ile tümleşik yüksek tanımlı ses, birden fazla ses çıkış özelliği, SRS Premium Sound teknolojisi ve çift dahili hoparlör (standart)

İletişim

Tümleşik Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Ağ Bağlantısı; HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe kablosuz kart + Bluetooth 4.0 (isteğe bağlı); HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe
kablosuz kart(isteğe bağlı).

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

6 USB 2.0; 2 12V elektrikli USB; 1 24V elektrikli USB; 1 USB kilitlenebilir bölmede; 1 RJ-12 (yazar kasa çekmecesi); 2 RS-232 (elektrikli); 1 paralel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 ses girişi;
1 ses çıkışı; 1 DC girişi; 1 DC çıkışı; Belirli HP tümleşik çevre birimleri için 4 konektör

Güvenlik

Kensington kilidi ve padlock halkası

Yazılım

HP İstemci Yönetim Çözümleri'ni ücretsiz olarak hp.com/go/easydeploy adresinden indirebilirsiniz

Boyutlar

38,1 cm (15") ekran ile: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; 38,1 cm (15") ekran ile: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm
Ayaklı

Ağırlık

6,8 kg'dan başlayan ağırlık
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Güç

Harici 180 W, %87 verimli, etkin PFC

Geliştirme Çözümleri

Bir 6,35 cm (2,5 inç)

Garanti

3 yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.

1 IP 54 derecelendirmesi (Ingress Protection derecelendirmesi), RP7 Perakende Satış Sistemi Model 7100 sistem işleyişinin toz veya su sıçramasından etkilenmeyecek şekilde tasarlandığını onaylar.

2 Intel mimarisinde 64-bit bilgi işlem, Intel® 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga seti, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamaları olan bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan

çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.
3 Tahmini kapasitif teknoloji, 38,1 cm (15") ve 43,2 cm (17") ekranlarda bulunur; rezistif dokunmatik ekran 38,1 cm (15") ekranda bulunur.
4 Monitör yalnızca standart başlık olarak gelir. HP Çift Konumlu L6010 Stand (A1X79AA) ayrı olarak satın alınabilir.
5 Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP Care Pack'lerin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz konuma göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın
alındığı tarihte başlar. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler
www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
6 HP Perakende Tümleşik Parmak İzi Okuyucusu (BOT13AV), HP Perakende Tümleşik Çift Başlı MSR (B0T12AV) ve HP Perakende Tümleşik Web Kamerası (B0T22AV) dışında başka bir standart USB aygıtının kullanılması HP tarafından
desteklenmez.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP
ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir
garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki
iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/pos
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP PUSB Termal Fatura Yazıcısı

HP PUSB Termal Fatura Yazıcı, dayanıklı tasarımı ve baskı performansıyla perakende satış ortamları için tasarlanmıştır. Ayrıca
küçük boyutlu olması bu yazıcıyı kullanım alanı kısıtlı olan yerler için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Ürün numarası: FK224AA

HP Perakende RP7 10,4 inç Müşteri
Ekranı

HP RP7 10,4 inç CFD Ekran, yüksek performans ve olağanüstü sağlamlık için tasarlanmış, ince, zarif ve küçük bir ekrandır.

HP Perakende Tümleşik Parmak İzi
Okuyucusu

HP Perakende Tümleşik Parmak İzi Okuyucusu, çalışanların nakit ödemeler için kasayı açmalarına ve belirli işlemleri
onaylamalarına yönelik kimlik doğrulama yöntemleriyle perakendeciler için ek güvenlik sağlar.

HP Kapaklı Yazar Kasa Çekmecesi

Oturarak çalışan mağaza personeli veya alanı kısıtlı olan ortamlar için tasarlanmış HP Flip-Top Para Çekmecesi güçlü ve
modern bir nakit yönetimi çözümü sağlar. Üstten kolay erişim için yukarı doğru açılan paslanmaz çelik kapaklı ağır hizmet tipi
siyah bir kasaya sahip olan bu model oturarak veya ayakta kullanıma uygundur.

Ürün numarası: QZ702AA

Ürün numarası: QZ672AA

Ürün numarası: BW867AA

HP Görüntüleme Barkod Tarayıcı

HP Satış Noktası Sistemleri ile birlikte kullanılan HP Görüntüleme Barkod Tarayıcı bilgi toplamayı geliştiren genişletilmiş bir
özellik kümesi sunar.

Ürün numarası: BW868AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, Perakende Satış çözümünüz için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü
yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UL590E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP
ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir
garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki
iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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