Adatlap

HP RP3 Retail System Model 3100
Kiskereskedelmi használatra tervezve. Nem kell kompromisszumot kötnie.
Kompakt és megfizethető HP RP3
Retail System különböző méretű
viszonteladók számára.
Megbízhatóságot és csatlakozási
szolgáltatásokat nyújt, így
optimalizálhatók az üzemeltetési
költségek.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Kompakt és rugalmas megoldás számos különféle környezethez

● A kompakt kialakítású és rendkívül kedvező árú HP RP3 Retail System segítségével optimalizálhatja üzemeltetési költségeit.
● Hagyományos kliensként vagy vékony számítási platformként is telepítheti elosztott bolti környezetekben. Ideális megoldás
minden méretű viszonteladó számára.
● Nagyobb hely marad a pulton, ha a rendszert egy kijelző alatt, a kassza fölött vagy a pult alatt helyezi el. Használhatja szűk
helyeken, szinte bárhol, ahol értékesítési rendszerre van szüksége.
● A sokféle soros és USB-port révén régebbi vagy újabb generációs viszonteladói perifériaeszközökhöz csatlakozhat. A DisplayPort
és a VGA videoport révén két kijelzővel növelheti a képernyőterületet.
● Beépített vezeték nélküli vagy WLAN hálózati csatlakozási lehetőséggel támogathatja az online vevői tranzakciókat, a
leltárellenőrzéseket és az irodai tevékenységeket.

Kialakításának köszönhetően jól bírja a napi igénybevételt

● Válassza a környezete számára legideálisabb tárolási típust: ez lehet egy merevlemez vagy egy SSD meghajtó, ha a nem mozgó
alkatrészek tartósságát kívánja kihasználni.
● Az erős acélburkolat a nagy igénybevételeket támasztó, forgalmas helyeken való használatra lett tervezve, emellett a rendszer
átfogó beépített ellenőrzési és figyelmeztetési szolgáltatásokat biztosít, így mindig maximálisan tájékozott lehet.
● Az extrém környezeti és rázkódási tesztelés eredményei biztosítják, hogy a HP RP3 Retail System a legnagyobb
igénybevételeket támasztó környezetekben is kitart.

Környezettudatos

● Az átlagos 35°C-os környezeti hőmérsékletet tűrő rendszerekkel szemben a 40°C-os környezeti hőmérsékletet is kibíró HP RP3
hosszabb ideig működik külső hűtés nélkül – így hosszabb élettartamot és folyamatosabb, megbízható teljesítményt biztosít.

Támogatás a HP-tól

● A hosszabb termékélettartamot biztosító stabilitási tervnek köszönhetően az áttérés egyszerű, a támogatási költségek
alacsonyabbak és a telepített eszközök mindig konzisztensek lesznek.
● Befektetését három éves korlátozott jótállás védi, amely helyszíni, következő munkanapi szervizszolgáltatást biztosít az
alkatrészekre és a javításra.
● A HP Care Pack szolgáltatások széles körű választékával a szolgáltatási szerződéseket a normál jótálláshoz képest további
lehetőségekkel bővítheti.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

Rendkívül kicsi helyigény

Elérhető operációs rendszer

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

Elérhető processzorok

Intel® Celeron® 807UE Intel HD Graphics kártyával (1,0 GHz, 1 MB gyorsítótár, 1 mag)

Lapkakészlet

Intel® HM65 Express

Legnagyobb memória

Legfeljebb 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: A 4 GB vagy annál nagyobb memória teljes elérhetőségéhez 64 bites operációs rendszer szükséges. A 32 bites Windows
operációs rendszereknél a használható memóriamennyiség a konfigurációtól függ, így 3 GB fölött a rendszererőforrás-követelmények miatt előfordulhat,
hogy nem érhető el a teljes memória.

Memória bővítőhelyek

1 SODIMM

Belső tárolás

legfeljebb 320 GB SATA (7200 f/p)
32 GB legfeljebb 256 GB SATA SSD

Elérhető grafikus kártya

Beépített Intel HD grafikus rendszer

Hangeszközök

Beépített nagyfelbontású hang a Realtek ALC221 kodekkel, normál beépített hangszórókkal

Kommunikáció

Beépített Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet hálózati csatlakozó; HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe vezeték nélküli mini kártya + Bluetooth (opcionális); HP
WLAN 802.11 b/g/n PCIe vezeték nélküli mini kártya

Bővítőhelyek

1 teljes magasságú PCI/PCIe
A nyílások RP3 PCI vagy PCIe bővítőhelykártya-összeállításokhoz is használhatók

Portok és csatlakozók

5 USB 2.0; 1 24 V-os táplált USB; 2 RS-232 (áramellátással); 1 párhuzamos; 1 12 V-os táplált USB; 2 PS/2 (billentyűzet és egér); 1 RJ-12 (kassza); 1 VGA; 1
DisplayPort; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 RJ-45
A választható portok többek között a következők: két, PCI vagy PCIe bővítőhelykártya-összeállításokkal használható RS-232, 3, kizárólag PCIe
bővítőhelykártya-összeállításokkal használható 12V-os táplált USB, valamint DVI kimenet az opcionális DisplayPort-ról DVI-ra átalakító segítségével.

Meghajtórekeszek (belső)

Egy 6,35 cm-es (2,5"-es)

Szoftver

Office vásárlása; HP ProtectTools Security Suite; HP kiskereskedelmi Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltató; HP Power Assistant; PDF
Complete Corporate Edition
A HP Client Management Solutions termékek ingyenesen letölthetők a hp.com/go/easydeploy webhelyről

Adatvédelem kezelése

Kensington záras biztonsági kábel (külön megvásárolható)

Áramellátás

115 W-os, 85%-os hatásfokú, aktív PFC

Méretek (sz x h x m)

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

Súly

Kezdő súly: 3,63 kg
A pontos súly a konfigurációtól függ

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek
országonként eltérőek.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP USB POS billentyűzet
mágnescsík-olvasóval

A teljes QWERTY elrendezést kompakt, 14 hüvelyk méretű kialakításban nyújtó HP USB POS billentyűzet optimális
helykihasználást biztosít az olyan kiskereskedelmi környezetekben, ahol a rendelkezésre álló terület korlátozott.
Robusztus kialakításának köszönhetően a billentyűk csepp- és porállók.

Termékszám: FK218AA

HP PUSB hőnyomtatós
elismervény-nyomtató

A tartós kialakítású és teljesítményű HP PUSB hőnyomtatós számlanyomtató egység a kiskereskedelmi környezetek
számára készült. Kis mérete révén tökéletes a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz.

HP Standard Duty
készpénzfiók

A HP Standard Duty pénztár fiók kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, amely megfelel a mai kereskedők
igényeinek. Az ellenálló acélszerkezet, a kompakt méret és a dupla médianyílások remek megoldást kínálnak
kereskedelmi és vendéglátó-ipari környezetben, ahol minőségi pénztárfiókra van szükség versenyképes áron.

Termékszám: FK224AA

Termékszám: QT457AA

HP Imaging vonalkódolvasó

A HP POS-rendszerekkel használható HP Imaging vonalkód-leolvasó bővített funkciókészlettel rendelkezik az
információk beolvasásához.

Termékszám: BW868AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP minősítéssel rendelkező szakember az 5 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: UL590E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen ismerhető meg.
A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. A
HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a www.hp.com/go/lookuptool weboldalon található HP Care Pack
szolgáltatáskereső eszköz használható. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/pos
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat
Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs
rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új
eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy
leányvállalatai által az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett (kereskedelmi) védjegyek. Az összes többi védjegy a megfelelő
birtokosok tulajdona.
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