Φύλλο δεδομένων

HP RP3 Retail System, μοντέλο 3100
Πλήρως Retail. Χωρίς συμβιβασμούς.
Το μικρό και οικονομικό HP RP3 Retail
System προσφέρει στις επιχειρήσεις
λιανικής όλων των μεγεθών
χαρακτηριστικά αξιοπιστίας και
συνδεσιμότητας που συμβάλλουν στη
μεγιστοποίηση της απόδοσης των
λειτουργικών εξόδων.

Η HP συνιστά Windows.
Μικρό και ευέλικτο για διάφορα περιβάλλοντα

● Μεγιστοποιήστε την απόδοση των λειτουργικών εξόδων χάρη στην οικονομική τιμή και το μικρό μέγεθος του HP RP3 Retail
System.
● Υλοποιήστε το ως παραδοσιακό υπολογιστή-πελάτη ή πλατφόρμα thin computing σε περιβάλλοντα που αποτελούνται από
πολλά διαφορετικά καταστήματα. Είναι η ιδανική λύση για επιχειρήσεις λιανικής πώλησης όλων των μεγεθών.
● Αποδεσμεύστε χώρο στον πάγκο σας τοποθετώντας το σύστημα κάτω από μια προθήκη, πάνω στο συρτάρι μετρητών ή κάτω
από τον πάγκο. Χρησιμοποιήστε το σε περιορισμένους χώρους, σε οποιοδήποτε σχεδόν σημείο κι αν χρειάζεστε ένα σύστημα
σημείου πώλησης.
● Πραγματοποιήστε σύνδεση με περιφερειακές συσκευές λιανικής παλαιότερων και νεότερων γενιών μέσω μιας μεγάλης γκάμας
σειριακών θυρών και θυρών USB. Επεκτείνετε την προβαλλόμενη εικόνα χρησιμοποιώντας δύο οθόνες μέσω των θυρών
εικόνας DisplayPort και VGA.
● Υποστηρίξτε online πελατειακές συναλλαγές, ελέγχους αποθεμάτων και βοηθητικές δραστηριότητες με την ενσωματωμένη
σύνδεση ασύρματου δικτύου ή δικτύου WLAN.

Σχεδίαση που αντέχει στην καθημερινή φθορά

● Επιλέξτε τον καλύτερο τύπο αποθήκευσης για το περιβάλλον σας: είτε μια μονάδα σκληρού δίσκου είτε μια μονάδα δίσκου
στερεάς κατάστασης για ανθεκτικότητα των μη κινούμενων εξαρτημάτων.
● Το ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο είναι σχεδιασμένο για περιοχές υψηλής απόδοσης και αυξημένης κίνησης με εκτενή
ενσωματωμένη παρακολούθηση και ειδοποιήσεις για να γνωρίζετε πάντα τι συμβαίνει.
● Οι περιβαλλοντικές δοκιμές και οι δοκιμές αντοχής διασφαλίζουν ότι το HP RP3 Retail System μπορεί να αντεπεξέλθει στα
πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα λιανικής.

Υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον

● Το HP RP3 έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία 40°C, έναντι της συνηθισμένης θερμοκρασίας
περιβάλλοντος λειτουργίας 35°C, με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς εξωτερική
ψύξη, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιόπιστη απόδοση με μεγαλύτερη συνέχεια.

Με την υποστήριξη της ΗP

● Απλοποιήστε τις αλλαγές και μειώστε τα έξοδα υποστήριξης με ένα πλάνο σταθερότητας εκτεταμένης διάρκειας ζωής
προϊόντος που εξασφαλίζει σταθερή βάση εγκατάστασης.
● Η επένδυσή σας συνοδεύεται από περιορισμένη εγγύηση τριών ετών, που περιλαμβάνει επιτόπια εξυπηρέτηση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για ανταλλακτικά και εργασία.
● Επιλέξτε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για να επεκτείνετε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από την τυπική
εγγύηση.
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Μορφή

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Celeron® 807UE με κάρτα γραφικών Intel HD (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 πυρήνας)

Chipset

Intel® HM65 Express

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Για πλήρως διαθέσιμη μνήμη 4 GB ή μεγαλύτερη απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Στα Windows 32 bit η
ποσότητα της αξιοποιήσιμης μνήμης εξαρτάται από τη διαμόρφωση. Μνήμες άνω των 3 GB μπορεί να μην είναι πλήρως διαθέσιμες λόγω των
απαιτήσεων σε πόρους συστήματος.

Υποδοχές μνήμης

1 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 320 GB SATA (7200 rpm)
32 GB έως 256 GB SSD SATA

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποίηση Realtek ALC221 με τυπικό εσωτερικό ηχείο

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet, mini κάρτα ασύρματου δικτύου HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe + Bluetooth
(προαιρετικά), mini κάρτα ασύρματου δικτύου HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe

Υποδοχές επέκτασης

1 PCI/PCIe πλήρους ύψους
Μία υποδοχή η οποία χρησιμοποιείται για διάταξη ειδικής κάρτας (riser) PCI ή PCIe RP3

Θύρες και υποδοχές

5 USB 2.0, 1 τροφοδοτούμενη USB 24V, 2 RS-232 (τροφοδοτούμενες), 1 παράλληλη, 1 τροφοδοτούμενη USB 12 V, 2 PS/2 (πληκτρολόγιο και ποντίκι), 1
RJ-12 (συρτάρι μετρητών), 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45
Στις προαιρετικές θύρες περιλαμβάνονται δύο RS-232 για διαμορφώσεις με διάταξη ειδικής κάρτας (riser) PCI ή PCIe και τρεις τροφοδοτούμενες USB 12
V για διαμορφώσεις με διάταξη ειδικής κάρτας (riser) PCIe μόνο. Η έξοδος DVI διατίθεται μόνο μέσω προαιρετικού προσαρμογέα DisplayPort σε DVI.

Θέσεις μονάδων δίσκου
(εσωτερικές)

Μία 6,35 cm (2,5'')

Λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP ProtectTools Security Suite, παροχέας υπηρεσίας Οργάνων Διαχείρισης των Windows για συστήματα λιανικής της ΗΡ, HP
Power Assistant, PDF Complete Corporate Edition
Οι λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών HP διατίθενται για λήψη δωρεάν από τη διεύθυνση hp.com/go/easydeploy

Διαχείριση ασφάλειας

Καλώδιο ασφαλείας με κλειδαριά Kensington (πωλείται ξεχωριστά)

Ισχύς

115 W με απόδοση 85%, ενεργό PFC

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

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

Βάρος

Από 3,63 kg
Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πληκτρολόγιο HP USB POS
με μαγνητική συσκευή
ανάγνωσης λωρίδων

Με πλήρη διάταξη QWERTY και μέγεθος 14 ιντσών, το πληκτρολόγιο HP USB POS προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση
χώρου σε περιορισμένα περιβάλλοντα λιανικής. Η ανθεκτική του σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης αδιάβροχα πλήκτρα
που δεν λερώνουν.

Θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων HP PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και
έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Συρτάρι μετρητών HP
Standard Duty

Το συρτάρι μετρητών HP Standard Duty παρέχει εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία καλύπτοντας τις ανάγκες των
σύγχρονων καταστημάτων λιανικής πώλησης. Η ανθεκτική ατσάλινη κατασκευή, το μικρό μέγεθος και οι δύο υποδοχές
μέσων το καθιστούν ιδανική λύση για περιβάλλοντα λιανικής και φιλοξενίας που θέλουν μια ποιοτική λύση συρταριού
μετρητών σε ανταγωνιστική τιμή.

Αριθμός προϊόντος: FK218AA

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Αριθμός προϊόντος: QT457AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα
HP Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει
βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

5 έτη επιτόπια επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί
να λυθεί απομακρυσμένα.
Αριθμός προϊόντος: UL590E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: BW868AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε,
χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care
Pack ανά προϊόν.
1
2

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/pos
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν
αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι ονομασίες Intel,
Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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