Dataark

HP RP3 Retail System Model 3100
Alt forhandler. Null kompromisser.
Det kompakte og rimelige HP RP3
Retail System gir butikker av alle
størrelser pålitelighet og
tilkoblingsfunksjoner som bidrar til
større kostnadseffektivitet.

HP anbefaler Windows.
Kompakt og fleksibelt for en rekke miljøer

● Maksimer kostnadseffektiviteten med det rimelige prispunktet og den kompakte formfaktoren til HP RP3 Retail System.
● Utplasser som en tradisjonell klient eller tynn databehandlingsplattform i distribuerte butikkmiljøer. Det er en ideell løsning for
butikker av alle størrelser.
● Frigi plass på skranken ved å plassere systemet under en skjerm, oppå kassaskuffen eller under skranken. Kan brukes på steder
med liten plass, nesten hvor som helst der du trenger et POS-system.
● Koble til periferenheter av eldre og nyere generasjon med et bredt utvalg av serieporter og USB-porter. Utvid skjermflaten med
to skjermer via DisplayPort- og VGA-videoporter.
● Få støtte for elektroniske kundetransaksjoner, lagerkontroller og kontoraktiviteter med integrert trådløs eller
WLAN-nettverkstilkobling.

Laget for å tåle daglig slitasje

● Velg den beste typen lager for ditt miljø; en harddisk eller en SSD-stasjon uten bevegelige deler for bedre holdbarhet.
● Det robuste stålchassiset er laget for høy ytelse på steder med stor trafikk, og har omfattende innebygd overvåking og varsler
som holder deg oppdatert.
● Ekstrem miljø- og støttesting bidrar til å sikre at HP RP3 Retail System tåler de mest krevende butikkmiljøer.

Miljøansvar

● HPRP3 er bygd for å operere i miljøer med omgivelsestemperatur på 40°C, i motsetning til gjennomsnittlig
omgivelsestemperatur på 35 °C, og kan kjøre lenger uten ekstern avkjøling. Det betyr at du får lengre levetid og mer kontinuerlig
og pålitelig ytelse.

Støttet av HP

● Forenkle overgangen og reduser støttekostnadene med en utvidet stabilitetsplan for produktets livssyklus for å få konsistens i
installasjonsbasen.
● Investeringen har en treårig begrenset garanti med service på stedet neste arbeidsdag for deler og arbeid.
● Velg mellom en rekke HP Care Pack-tjenester for å utvide tjenestekontrakter utover standardgarantien.
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Formfaktor

Ultra-liten formfaktor

Tilgjengelig operativsystem

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

Tilgjengelige prosessorer

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

Brikkesett

Intel® HM65 Express

Maksimalt minne

Inntil 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Merknad om standardminne: Full bruk av 4 GB eller mer minne krever et 64-bits operativsystem. Med Windows 32-bits operativsystem avhenger mengden
minne som kan brukes, av konfigurasjonen, slik at alt minne over 3 GB kanskje ikke blir tilgjengelig på grunn av systemressurskrav.

Minnespor

1 SODIMM

Internt lager

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

Tilgjengelig grafikk

Integrert Intel HD-grafikk

Lyd

Integrert High Definition-lyd med Realtek ALC221-kodek med standard intern høyttaler

Kommunikasjon

Integrert Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet-nettverkstilkobling; HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe trådløst minikort + Bluetooth (tillegg); HP WLAN 802.11
b/g/n PCIe trådløst minikort

Utvidelsesspor

1 PCI/PCIe med full høyde
Ett spor brukes til enten RP3 PCI eller PCIe-stigekort

Porter og kontakter

5 USB 2.0; 1 24 V strømførende USB; 2 RS-232 (strømforsynt); 1 parallell; 1 12 V USB med strømtilførsel; 2 PS/2 (tastatur og mus); 1 RJ-12 (kassaskuff); 1
VGA; 1 DisplayPort; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 RJ-45
Tilleggsporter inkluderer to RS-232 for konfigurasjoner med PCI eller PCIe-stigekort, tre 12 V USB-porter med strøm for konfigurasjoner med bare
PCIe-stigekort, DVI-utgang tilgjengelig via ekstra DisplayPort til DVI-adapter.

Stasjonsrom (interne)

Én 6,35 cm (2,5’’)

Programvare

Kjøp Office; HP ProtectTools Security Suite; Leverandør av HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI); HP Power Assistant; PDF Complete
Corporate Edition
HP Client Management Solutions er tilgjengelig som gratis nedlasting fra hp.com/go/easydeploy

Sikkerhetsadministrasjon

Sikkerhetskabel med Kensington-lås (selges separat)

Strøm

115 W 85% effektiv - aktiv PFC

Fysiske mål (B x D x H)

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

Vekt

Starter på 3,63 kg
Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler, arbeid og service på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP USB POS-tastatur med
magnetstripeleser

Med et fullt QWERTY-oppsett i en kompakt 14-tommers formfaktor tilbyr HP USB POS-tastatur optimal plasseffektivitet i
butikkmiljøer med begrenset plass. Den robuste designen har også taster som tåler søl og støv.

HP PUSB termisk
kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design og utskriftsytelse. Den kompakte
størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er mangelvare.

HP Standard
Duty-kasseskuff

HPs kassaskuff med standardkapasitet gir utmerket ytelse og pålitelighet som dekker behovene til dagens
detaljhandlere. Holdbar stålkonstruksjon, kompakt grunnflate og to mediespor gjør dette til en flott løsning for butikk- og
hotellmiljøer der det er ønskelig med en kassaskuffløsning til en konkurransedyktig pris.

Produktnummer: FK218AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: QT457AA

HP Imaging
strekkodeskanner

Used in conjunction with HP Point of Sale Systems, the HP Imaging Barcode Scanner offers an enhanced feature set to
improve information collection.

5 år, neste virkedag på
stedet

Få 5 års reparasjon på stedet neste virkedag fra en kvalifisert HP-tekniker for din butikkløsning, hvis problemet ikke kan
fjernløses.
Produktnummer: UL590E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: BW868AA
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Fotnoter
EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
Servicenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester utvider
servicekontrakter ut over standardgarantiene. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester er
tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack per produkt.
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Lær mer på
www.hp.eu/pos
Start HP Financial Services
Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer.
Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de
respektive rettighetsinnehaverne.
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