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Kaikki jälleenmyynti. Ei kompromisseja.
Kompakti ja edullinen HP RP3
-vähittäismyyntijärjestelmä tarjoaa
kaiken kokoisille
vähittäismyyntiliikkeille
luotettavuuden ja
liitäntäominaisuudet, jotka takaavat
toiminnan kustannustehokkuuden.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Pienikokoinen ja joustava laite sopii useisiin eri ympäristöihin

● Maksimoi toiminnan kustannustehokkuus HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmän edullisen hinnan ja tiiviin muotoilun avulla.
● Ota käyttöön perinteisenä työasemana tai kevyenä asiakaspäätteenä hajautettuissa myymäläympäristöissä. Se on ihanteellinen
ratkaisu kaiken kokoisille vähittäismyyntiyrityksille.
● Vapauta pöytätilaa asettamalla järjestelmä näytön alle, kassalaatikon päälle tai myyntitiskin alle. Järjestelmä sopii pieniin tiloihin,
lähes mihin tahansa paikkaan, jossa tarvitaan myyntipäätettä.
● Voit kytkeä sekä vanhemmat että uuden sukupolven vähittäismyyntioheislaitteet laajan sarjaportti- ja USB-porttivalikoiman
kautta. Laajenna näyttöala kahdelle näytölle DisplayPort- ja VGA-porttien avulla.
● Voit tukea verkon kautta tehtäviä myyntitapahtumia, varastotarkistuksia ja taustatoimia integroidun langattoman yhteyden tai
WLAN-verkkoyhteyden avulla.

Suunniteltu kestämään jokapäiväistä käyttöä.

● Valitse ympäristöösi parhaiten sopiva tallennusvälineen tyyppi; joko kiintolevy tai SSD-asema, joka on kestävä, koska siinä ei ole
liikkuvia osia.
● Tukeva teräskotelo on suunniteltu suurta suorituskykyä vaativille ja runsasliikenteisille alueille ja sen kattava sisäinen valvonta ja
hälytykset pitävät sinut ajan tasalla.
● Äärimmäinen ympäristöolosuhde- ja iskutestaus varmistaa, että HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmä täyttää vaativimpienkin
myyntiympäristöjen vaatimukset.

Ympäristöystävällisyys

● Koska HP RP3 on suunniteltu toimimaan 40 °C:n ympäristön lämpötilassa, kun yleensä ympäristön lämpötila on keskimäärin 35
°C, laitetta voidaan käyttää pidempään ilman ulkoista jäähdytystä, mikä takaa pidemmän käyttöiän ja jatkuvan, luotettavan
suorituskyvyn.

HP:n tukema

● Tuotteen pidemmän elinkaaren tarjoama vakaus helpottaa siirtymiä ja vähentää tukikuluja ja auttaa takaamaan
johdonmukaisuuden asennuspaikassasi.
● Sijoituksellasi on kolmen vuoden rajoitettu takuu seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla osille ja työlle.
● Voit valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta palvelusopimuksen, joka on laajempi kuin normaali takuu.
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Koko

Erittäin pieni koko

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 (32-bittinen)
Windows® Embedded POSReady 7 (64-bittinen)
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Celeron® 807UE -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (1,0 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 1 ydin)
Piirisarja

Intel® HM65 Express

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Vähintään 4 Gt:n saatavilla oleva muisti edellyttää 64-bittisen käyttöjärjestelmän käyttöä. Windowsin 32-bittisissä versioissa
käytettävän muistin määrä riippuu kokoonpanosta, joten yllä mainittu 3 Gt:n kokonaismuisti ei välttämättä ole käytettävissä järjestelmän
resurssivaatimusten vuoksi.

Muistipaikat

1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

enintään 320 Gt SATA (7 200 k/min)
32 Gt enintään 256 Gt SATA SSD

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu Intel®-teräväpiirtografiikka

Ääni

Sisäinen HD-ääni Realtek ALC221 -koodekilla sekä sisäinen vakiokaiutin

Tietoliikenne

Sisäinen Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet -verkkosovitin; Langaton HP WLAN 802.11 a/b/g/n -mini-PCIe-kortti + Bluetooth (valinnainen): Langaton
HP WLAN 802.11 b/g/n -mini-PCIe-kortti

Laajennuspaikat

1 täyskorkea PCI/PCIe -paikka
Yksi laajennuspaikka joko RP3 PCI- tai PCIe -liitinkorttikokoonpanoa varten

Portit ja liittimet

5 USB 2.0 -porttia; 1 24 V:n teholla toimiva USB-portti; 2 RS-232-sarjaporttia (virta päällä); 1 rinnakkaisportti; 1 12 V:n teholla toimiva USB-portti; 2
PS/2-porttia (näppäimistö ja hiiri); 1 RJ-12 (kassalaatikko); 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 RJ-45-liitäntä
Valinnaisina portteina on saatavana kaksi RS- 232-porttia kokoonpanoihin, jossa on PCI- tai PCIe- -liitinkorttikokoonpano, kolme 12 V:n teholla toimivaa
USB-porttia kokoonpanoihin, joissa on vain PCIe-liitinkorttikokoonpano, DVI-lähtö saatavana valinnaisen DisplayPort/DVI-sovittimen avulla.

Sisäiset asemapaikat

Yksi 6,35 cm (2,5’’)

Ohjelmisto

Osta Office; HP ProtectTools -suojausohjelmisto; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) -palvelu; HP Power Assistant; PDF Complete
-yritysversio
HP:n asiakashallintaratkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta hp.com/go/easydeploy

Suojauksen hallinta

Turvakaapeli ja Kensington-lukko (hankittava erikseen)

Virta

115 wattia, 85 %:n hyötysuhde, aktiivinen PFC

Mitat (L x S x K)

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

Paino

Paino alkaen 3,63 kg
Tarkka paino riippuu kokoonpanosta

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n POS-USB-näppäimistö
magneettinauhanlukijalla

Täysi QWERTY-näppäinasettelu kätevässä 14 tuuman koossa: HP USB POS -näppäimistö optimoi liiketilojen rajallisen
tilankäytön. Lujatekoisen rakenteen näppäimet on myös roiske- ja pölysuojattu.

HP PUSB
-kuittilämpökirjoitin

HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen
pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

HP:n perustason
käteislaatikko

HP:n normaali käteislaatikko täyttää suorituskyvyllään ja luotettavuudellaan nykypäivän vähittäismyyjien tarpeet. Sen
kestävä teräsrakenne, tilaa säästävä muoto ja kaksi mediapaikkaa tekevät siitä oivan ratkaisun vähittäismyynti- ja hotellija ravintolaympäristöihin, joissa tarvitaan laadukasta käteislaatikkoratkaisua edulliseen hintaan.

Tuotenumero: FK218AA

Tuotenumero: FK224AA

Tuotenumero: QT457AA

HP Imaging
-viivakoodinlukija

Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet
toiminnot tiedonkeräykseen.

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP:n valtuuttama
asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UL590E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: BW868AA
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat
palvelut. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla
osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/pos
Ota käyttöön HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä
tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa
http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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