Datasheet

HP RP3 retailsysteem model 3100
Perfect voor retail. Geen compromis.
Dit compacte, gunstig geprijsde HP
RP3 retailsysteem biedt kleine en
grote winkels de betrouwbaarheid en
connectiviteit om de operationele
kosten laag te houden.

HP raadt Windows aan.
Compact en flexibel voor tal van omgevingen

● De gunstige aanschafprijs en de compacte form factor van het HP RP3 retailsysteem houden de operationele kosten laag.
● Implementeer het systeem als traditionele client of als thin computerplatform in gedistribueerde winkelomgevingen. Het is een
ideale oplossing voor kleine en grote winkels.
● U maak ruimte op de balie vrij door het systeem onder het scherm, op de geldlade of onder de toonbank te plaatsen. Ideaal voor
omgevingen waar ruimte kostbaar is: bijna overal waar point-of-sale systemen nodig zijn.
● Aansluitbaar op oudere en nieuwe randapparatuur dankzij verschillende seriële en USB-poorten. Met de beschikbare DisplayPort
en VGA videopoorten kunt u extra schermruimte creëren door een tweede scherm aan te sluiten.
● Ondersteuning voor online klanttransacties, inventariscontroles en backoffice-activiteiten via ingebouwde draadloze of WLAN
netwerkconnectiviteit.

Robuust uitgevoerd voor intensief dagelijks gebruik

● Kies de ideale storage voor uw omgeving; een vaste schijf of een extra duurzame solid-state schijf zonder bewegende delen.
● De stevige stalen behuizing is afgestemd op drukbezochte omgevingen en beschikt over krachtige ingebouwde bewakings- en
alarmfuncties.
● Extreme omgevings- en schokproven waarborgen dat het HP RP3 retailsysteem geschikt is voor de meest veeleisende
retailomgevingen.

Milieuverantwoord

● Omdat de HP RP3 gebouwd is om te werken bij omgevingstemperaturen tot 40 °C in plaats van 35 °C, werkt hij langer zonder
externe koeling. Dat betekent een langere levensduur en continue, betrouwbare prestaties.

Ondersteund door HP

● U kunt eenvoudig migreren en besparen op de supportkosten dankzij de lange, stabiele productlifecycle die een consistent
apparatuurbestand mogelijk maakt.
● Uw investering wordt ondersteund door drie jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag op onderdelen en arbeid.
● Er is keuze uit een reeks HP Care Pack Services ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie.
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Model

Ultra-small form factor

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bits
Windows® Embedded POSReady 7 64-bits
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Beschikbare processoren

Intel® Celeron® 807UE met Intel HD Graphics (1 GHz, 1 MB cache, 1 core)

Chipset

Intel® HM65 Express

Maximum geheugen

Tot 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Om geheugen boven 4 GB aan te spreken is een 64-bits besturingssysteem vereist. Met Windows 32-bits besturingssystemen
is de hoeveelheid bruikbaar geheugen afhankelijk van de configuratie. Mogelijk is niet alle geheugen boven 3 GB beschikbaar wegens systeemvereisten.

Geheugenslots

1 SODIMM

Interne opslag

tot 320 GB SATA (7200-rpm)
32 GB tot 256 GB SATA SSD

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde Intel HD video

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met Realtek ALC221 codec en standaard interne luidspreker

Communicatie

Geïntegreerde Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet netwerkinterface; HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe draadloze mini-kaart + Bluetooth (optioneel); HP
WLAN 802.11 b/g/n PCIe draadloze mini-kaart

Uitbreidingsslots

1 volle-hoogte PCI/PCIe
Eén slot wordt bezet door RP3 PCI of PCIe risermodule

Poorten en connectoren

5 USB 2.0; 1 24-V gevoede USB; 2 RS-232 (gevoed); 1 parallel; 1 12-V gevoede USB; 2 PS/2 (toetsenbord en muis); 1 RJ-12 (geldlade); 1 VGA; 1
DisplayPort; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgangen; 1 RJ-45
Optioneel beschikbare poorten: twee RS-232 voor configuraties met PCI of PCIe risermodule, drie 12-V gevoede USB voor configuraties met alleen de PCIe
risermodule, DVI-uitgang beschikbaar via optionele DisplayPort naar DVI adapter.

Driveposities (intern)

Eén 6,35-cm (2,5-inch)

Software

Koop Office; HP ProtectTools Security suite; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) provider; HP Power Assistant; PDF Complete Corporate
Edition
HP Client Management Solutions kunnen gratis worden gedownload van hp.com/go/easydeploy

Beveiligingsbeheer

Veiligheidskabel met Kensington-slot (wordt apart verkocht)

Voeding

115-Watt 85% efficiënte actieve PFC

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

Vanaf 3,63 kg
Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service. Voorwaarden variëren per land.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB POS-toetsenbord
met magneetstriplezer

Het compacte 14-inch HP USB POS-toetsenbord met standaard QWERTY-indeling is zeer geschikt voor retailomgevingen.
Het robuuste ontwerp heeft mors- en stofbestendige toetsen.

HP PUSB thermische
bonnenprinter

De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties speciaal voor winkels. Door zijn compacte
formaat is hij ideaal voor omgevingen met weinig ruimte.

HP Compaq L5009tm
38,1-cm (15-inch)
Touchscreen LCD-monitor

De nieuw ontwikkelde touch-technologie die in de HP Compaq L5009tm 38,1-cm (15-inch) touchscreen-monitor is
ingebouwd maakt interactief werken op het scherm gemakkelijker, vereenvoudigt routine-activiteiten en verhoogt de
productiviteit op de werkplek.

HP geldlade voor standaard
gebruik

De HP geldlade voor normaal gebruik biedt uitstekende prestaties en een hoge betrouwbaarheid voor retailtoepassingen.
Een robuuste staalconstructie, een compact model en twee mediaslots maken dit tot een ideale oplossing voor winkels
en bedrijven in de recreatiebranche die een hoogwaardige kassalade zoeken voor een scherpe prijs.

Bestelnr.: FK218AA

Bestelnr.: FK224AA

Bestelnr.: VK202AA

Bestelnr.: QT457AA

HP Imaging barcodescanner

Als de HP Imaging barcodescanner samen met het HP point-of-sale systeem wordt gebruikt, biedt hij een uitgebreide
functieset om gemakkelijk informatie te verzamelen.

Bestelnr.: BW868AA

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: UL590E
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Messaging, voetnoten
EPEAT® Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care
Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op:
www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.
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Meer informatie op
www.hp.eu/pos
Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt
u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in
de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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