Specifikace

Maloobchodní systém HP RP3 3100
Všechny prodejny. Bez kompromisů.
Kompaktní a cenově dostupný
maloobchodní systém HP RP3
poskytuje maloobchodníkům všech
velikostí spolehlivost a široké
možnosti připojení, které pomáhají
maximalizovat efektivitu provozních
nákladů.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Kompaktní a flexibilní pro rozmanitá prostředí

● Maximalizujte efektivitu svých provozních nákladů s cenově dostupným, kompaktním maloobchodním systémem HP RP3.
● Zaveďte systém jako klasického klienta nebo tenkou výpočetní platformu do prostředí prodejen. Jedná se o ideální řešení pro
maloobchodníky všech velikostí.
● Můžete uvolnit místo na pokladním pultu, pokud umístíte systém pod obrazovku, na peněžní zásuvku nebo pod pult. Systém
můžete použít ve stísněných prostorech, prakticky kdekoli, kde potřebujete pokladní systém.
● Propojte starší a novější generaci maloobchodních periferií pomocí široké řady sériových a USB portů. Vyzkoušejte skutečně
široké zobrazení na dvou obrazovkách s využitím portů DisplayPort a VGA.
● Podpora on-line zákaznických transakcí, inventárních kontrol a operací v zázemí díky integrovanému bezdrátovému nebo WLAN
síťovému připojení.

Konstrukce vydrží každodenní používání a opotřebení

● Vyberte si nejlepší typ úložiště pro vaše prostředí; na výběr máte buď pevný disk, anebo disk SSD s delší životností bez
pohyblivých součástí.
● Robustní ocelová skříň byla navržena pro vysoký výkon, velké provozní zatížení s obsáhlým monitorováním a poskytování
informací, které vás udrží v obraze.
● Přísné provozní a nárazové testy pomáhají zajistit, aby maloobchodní systém HP RP3 vydržel v nejnáročnějších maloobchodních
prostředích.

Ekologická šetrnost

● Systém HP RP3 je určen k provozu v prostředích s okolní teplotou 40 °C (při průměrné okolní teplotě 35 °C) a vydrží pracovat déle
bez nutnosti externího chlazení, čímž se prodlužuje jeho životnost a dosahuje trvalejšího a spolehlivějšího výkonu.

Zaštítěno společností HP

● Snadný přechod a nižší náklady na podporu s využitím plánu stability k prodloužení životního cyklu produktu pro zachování
konzistence s vaší stávající platformou.
● Vaše investice obsahuje 3letou omezenou záruku vztahující se na součásti a práci u zákazníka, s opravou následující pracovní
den.
● Vyberte si z řady služeb HP Care Pack a prodlužte si standardní záruku.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Velmi malý tvarový faktor

Dostupný operační systém

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32bitový
Windows® Embedded POSReady 7 64bitový
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Dostupné procesory

Procesor Intel® Celeron® 807UE s grafickou kartou Intel HD (1,0 GHz, 1 MB mezipaměti, 1 jádro)

Čipová sada

Intel® HM65 Express

Maximální paměť

Max. 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Celá paměť o velikosti 4 GB a větší je dostupná pouze v 64bitovém operačním systému. V 32bitových operačních
systémech Windows závisí množství použitelné paměti na konkrétní konfiguraci, takže kvůli požadavkům na systémové zdroje nemusí být k dispozici více
než 3 GB paměti.

Paměťové sloty

1 slot SODIMM

Interní paměť

max. 320 GB SATA (7 200 ot./min)
32 GB max. 256 GB Jednotka SSD SATA

Dostupná grafika

Integrovaná grafická karta Intel HD

Zvuk

Integrovaný zvuk HD s kodekem Realtek ALC221 se standardním interním reproduktorem

Komunikace

Integrovaná síťová karta Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; Bezdrátová síťová minikarta HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe + Bluetooth (volitelně);
Bezdrátová síťová minikarta HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe

Rozšiřující sloty

1 port PCI/PCIe (plná výška)
Jeden slot použitý buď pro riser kartu RP3 PCI, anebo PCIe

Porty a konektory

5 portů USB 2.0; 1 port USB s napájením 24 V; 2 porty RS-232 (napájené); 1 paralelní port; 1 port USB s napájením 12 V; 2 porty PS/2 (klávesnice a myš); 1
port RJ-12 (peněžní zásuvka); 1 port VGA; 1 DisplayPort; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 port RJ-45
Volitelné porty zahrnují dvě rozhraní RS-232 pro konfigurace s riser kartou PCI, anebo PCIe, tři porty USB s napájením 12 V pro konfigurace vybavené pouze
riser kartou PCIe, výstup DVI dostupný přes volitelný DisplayPort na adaptér DVI.

Zásuvky pro diskové jednotky 1x 6,35 cm (2,5")
(interní)
Software

Zakoupení produktu Office; Bezpečnostní řešení HP ProtectTools; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider; HP Power Assistant;
PDF Complete Corporate Edition
Řešení HP Client Management lze bezplatně stáhnout na stránce hp.com/go/easydeploy

Správa zabezpečení

Bezpečnostní kabel se zámkem Kensington (prodává se samostatně)

Napájení

Aktivní zdroj PFC 115 W s 85% účinností

Rozměry (šířka × hloubka ×
výška)

28,45 x 27,15 x 8,89 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 3,63 kg
Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.

Záruka

3letá omezená záruka včetně 3leté záruky na součásti a práci u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Specifikace

Maloobchodní systém HP RP3 3100

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Klávesnice POS HP USB
s čtečkou magnetických
proužků

Klávesnice HP USB POS s plným rozložením QWERTY a v kompaktním provedení 14" nabízí optimální využití místa v
maloobchodních prostředích s omezeným prostorem. Její robustní design poskytuje ochranu kláves proti prachu a
rozlitým tekutinám.

Tepelná tiskárna účtenek HP
PUSB

Odolný design a tiskový výkon tepelné tiskárny účtenek HP PUSB vyhovují prostředí prodejen. Díky své kompaktní
velikosti je tiskárna vhodná pro použití v omezených prostorech.

Pokladní zásuvka HP
Standard

Standardní zásuvka na hotovost HP Standard Duty Cash Drawer nabízí vynikající výkon a spolehlivost, jakou dnes
obchodníci potřebují. Díky odolné ocelové konstrukci, kompaktním rozměrům a dvěma zásuvkám médií je ideálním
řešením pro prodejny a pohostinská zařízení, která požadují kvalitní zásuvku na hotovost za výhodnou cenu.

Produktové číslo: FK218AA

Produktové číslo: FK224AA

Produktové číslo: QT457AA

Čtečka čárových kódů HP
Imaging

Při společném použití s pokladními systémy HP přináší čtečka čárových kódů HP Imaging rozšířenou sadu funkcí, která
zkvalitňuje sběr informací.

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Na řešení do prodejen získejte 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den prováděné kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UL590E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: BW868AA
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou se zprávami
Certifikace EPEAT® Gold v oblastech, kde společnost HP registruje svá zobrazovací zařízení. Informace o stavu registrace ve vaší zemi jsou dostupné na adrese www.epeat.net.
Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit některá omezení. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy
o nadstandardní záruční podmínky. Vhodnou úroveň služeb pro svůj produkt HP si můžete zvolit pomocí nástroje HP Care Pack Services Lookup Tool dostupného na adrese www.hp.com/go/lookuptool. Další informace
o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na adrese www.hp.com/hps/carepack.
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Více informací na
www.hp.eu/pos
Využijte finanční služby HP
Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8
mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo dceřiných společností v USA a
dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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