Dataark

HP RP3 Retail System Model 3100
Udelukkende detailhandlen. Ingen kompromiser.
Det kompakte og økonomiske HP RP3
Retail System giver butikker i alle
størrelser driftsikkerhed og
forbindelsesmuligheder, der er en
hjælp til at maksimere
omkostningseffektiviteten.

HP anbefaler Windows.
Kompakt og fleksibelt, så det kan bruges i mange forskellige miljøer

● Maksimer omkostningseffektiviteten med HP RP3 Retail Systems økonomiske pris og kompakte formfaktor.
● Kan implementeres som en traditionel klient eller en platform for tynde klienter i distribuerede butiksmiljøer. Det er en ideel
løsning til butikker i alle størrelser.
● Der bliver mere ledig plads på disken, da systemet kan placeres under en skærm, oven på kasseapparatet eller under disken. Kan
bruges, hvor pladsen er begrænset – stort set hvor som helst du har brug for et kassesystem.
● Der kan oprettes forbindelse til ældre og nyere detailhandelsudstyr via et bredt udvalg af serielle og USB-porte. Udvid antallet af
skærme ved at koble to skærme til DisplayPort og VGA-videoportene.
● Du kan understøtte online kundetransaktioner, kontrol af lagerbeholdningen og back office-aktiviteter med det integrerede
trådløse eller WLAN-netværk.

Designet til at holde til det daglige slid

● Vælg den bedste type storage til dit miljø: Enten en harddisk eller Solid State-disk uden bevægelige dele, så du får større
holdbarhed.
● Det solide stålkabinet er designet til travle områder med omfattende integreret overvågning og advarsler, så du holdes
orienteret.
● Test i ekstreme miljøer og stødtest er med til at sikre, at HPRP3 Retail System kan holde til de mest krævende butiksmiljøer.

Miljømæssig forsvarlig

● Da HPRP3 er bygget til at fungere i et miljø med en temperatur på 40°C i forhold til 35°C, hvilket er den gennemsnitlige
specifikation, kan systemet køre længere uden ekstern køling – så der opnås en længere levetid og uafbrudt driftsikkerhed.

Understøttet af HP

● Få en nemmere overgang, og reducer supportomkostningerne med en stabilitetsplan for udvidet produktlivscyklus, så der opnås
ensartethed i installationen.
● Din investering leveres med en 3 års begrænset garanti med dækning af reservedele og arbejdskraft hos dig næste hverdag.
● Du kan vælge en udvidet serviceaftale blandt vores mange HP Care Pack Services, så produktet er endnu bedre beskyttet end
med den almindelige garanti.
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Formfaktor

Ultralille formfaktor

OS

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

Tilgængelige processorer

Intel® Celeron® 807UE med Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 kerne)

Chipsæt

Intel® HM65 Express

Maksimal RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Note vedr. standardhukommelse: Fuld udnyttelse af 4 GB eller mere hukommelse kræver et 64-bit operativsystem. I forbindelse med Windows
32-bit-operativsystemer er mængden af brugbar hukommelse afhængig af konfigurationen, og hukommelse ud over 3 GB vil muligvis ikke være
tilgængelig pga. systemressourcekrav.

Hukommelsessokler

1 SODIMM

Internt lager

op til 320 GB SATA (7200 o/m)
32 GB op til 256 GB SATA SSD

Tilgængelige grafikkort

Integreret Intel HD-grafik

Lyd

Integreret HD-lyd med Realtek ALC221 codec med intern højttaler som standard

Kommunikation

Integreret Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet-netværksforbindelse; Trådløst HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe-minikort + Bluetooth 4.0 (ekstraudstyr);
Trådløst HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe-minikort

Udvidelsessokler

1 PCI/PCIe i fuld højde
Et stik anvendes til enten RP3 PCI eller PCIe Riser Assembly

Porte og stik

5 USB 2.0-porte, 1 USB-port med 24 V strømforsyning, 2 RS-232 (med strømforsyning), 1 parallel, 1 USB-port med 12 V-strømforsyning, 2 PS/2 (tastatur
og mus), 1 RJ-12 (pengeskuffe), 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 lydindgang, 1 lydudgang, 1 RJ-45
De ekstra porte omfatter to RS-232 til konfigurationer med PCI eller PCIe Riser Assembly, tre USB-porte med 12 V strømforsyning til konfigurationer med
PCIe Riser Assembly, DVI-udgang via DisplayPort til DVI-adapter.

Drevbåse (intern)

Et 6,35 cm (2,5")

Software

Køb Office; HP ProtectTools Security Suite, HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider, HP Power Assistant; PDF Complete Corporate
Edition
HP Client Management Solutions fås gratis som download fra hp.com /go/easydeploy

Sikkerhedsstyring

Sikkerhedskabel med Kensington-lås (skal anskaffes separat)

Strøm

115 watt 85 % effektivitetsgrad, aktiv PFC

Mål (B x D x H)

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

Vægt

Fra 3,63 kg
Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP USB POS-tastatur med
magnetstribelæser

HP USB POS-tastaturet med fuldt QWERTY-layout i et kompakt 14" format giver optimal plads i detailmiljøer med
begrænset plads. Det robuste design har endvidere taster, der er modstandsdygtige over for spild og støv.

HP PUSB Thermal
kvitteringsprinter

HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det
kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

Almindelig HP-pengeskuffe

HP's standardpengeskuffe er klar til at opfylde behovene ude i forretningerne. Holdbar stålkonstruktion, kompakt
flademål og og to medieslots gør det til en rigtig god løsning i forretninger og andre kundeområder, hvor man ønsker en
pengeskuffe i en god kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Produktnummer: FK218AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: QT457AA

HP
Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle
informationer.

5 års service på stedet
næste hverdag

Kasseløsningen kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UL590E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: BW868AA
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Fodnoter i beskeder
EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.
Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger
servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack
Services på www.hp.com/hps/carepack.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/pos
Brug HP Financial Services
Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat
anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er
registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive
indehavere.
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