Karta produktu

System sprzedaży detalicznej HP RP3 Model
3100
Wszystko dla sprzedaży detalicznej. Bez kompromisów.
Kompaktowy system HPRP3 Retail w
przystępnej cenie zapewnia
sprzedawcom detalicznym w każdego
rozmiaru punktach sprzedaży
niezawodność i funkcje łączności,
które pomogą zmaksymalizować
wydajność i opłacalność.

HP zaleca system Windows.
Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie dla każdego środowiska pracy

● Zmaksymalizuj wydajność kosztów operacyjnych dzięki przystępnej cenie i kompaktowej obudowie HP RP3 Retail System.
● Możliwość wdrożenia jako tradycyjnego klienta lub platformy typu cienki klient w rozproszonych środowiskach sklepowych. Jest
to idealne rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych w punktach sprzedaży każdego rozmiaru.
● Więcej wolnego miejsca na ladzie dzięki umieszczeniu systemu pod monitorem, na szufladzie kasy lub pod ladą. Możliwość
użytkowania w ciasnych pomieszczeniach, niemal wszędzie, gdzie potrzebujesz systemu dla punktu sprzedaży.
● Możliwość podłączenia do starszych i nowej generacji urządzeń peryferyjnych w środowisku sprzedaży detalicznej dzięki
szerokiemu zakresowi portów szeregowych i USB. Rozszerz miejsce na ekranie dzięki dwóm monitorom za pośrednictwem
portów wideo DisplayPort i VGA.
● Obsługa dokonywanych przez klientów transakcji online, inwentaryzacji i działań z zakresu zaplecza administracyjnego dzięki
zintegrowanym funkcjom łączności bezprzewodowej lub sieci WLAN.

Zaprojektowany, aby opierać się zużyciu w trakcie codziennej eksploatacji

● Wybierz najlepszy rodzaj pamięci masowej dla swojego środowiska; dysk twardy lub dysk ssd zapewniający trwałość dzięki
brakowi ruchomych części.
● Solidna stalowa obudowa została stworzona do użytku w wysokowydajnych obszarach o dużym natężeniu ruchu i zapewnia
szeroki zakres wbudowanych funkcji monitoringu i alertów, aby nic Ci nie umknęło.
● Testy w skrajnych warunkach środowiskowych i w zakresie odporności na wstrząsy pomagają zagwarantować, że system HP RP3
Retail będzie w stanie poradzić sobie nawet w najbardziej wymagających środowiskach sprzedaży detalicznej.

Odpowiedzialność za środowisko

● Stworzony do działania w temperaturze otoczenia nawet 40 °C, kiedy średnia temperatura otoczenia to 35 °C, HP RP3 może
pracować dłużej bez zewnętrznego chłodzenia – zapewniając dłuższy okres eksploatacji oraz nieprzerwane, bardziej niezawodne
działanie.

Wsparcie HP

● Łatwiejsze przechodzenie przez zmiany i obniżone koszty obsługi z rozszerzonym planem stabilnej eksploatacji produktu, co
zapewni konsekwencję w obrębie bazy instalacyjnej.
● Twoja inwestycja obejmuje 3-letnią ograniczoną gwarancję zapewniającą serwis w siedzibie klienta w kolejnym dniu roboczym, w
tym części i robociznę.
● Wybieraj z różnych usług HP Care Pack rozszerzających umowy serwisowe poza ramy standardowej gwarancji.
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Obudowa

Ultramała obudowa

Dostępny system operacyjny

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

Dostępne procesory

Intel® Celeron® 807UE z układem graficznym Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB pamięci podręcznej, 1 rdzeń)

Zestaw układów

Intel® HM65 Express

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Informacje o standardowej pamięci: Pełna obsługa pamięci o pojemności 4 GB lub większej jest możliwa w 64-bitowych systemach operacyjnych. W
przypadku 32-bitowych systemów operacyjnych Windows ilość obsługiwanej pamięci jest zależna od konfiguracji, w związku z czym, z powodu ograniczeń
zasobów systemowych, komputer może nie wykorzystywać w pełni pamięci przekraczającej 3 GB.
Gniazda pamięci

1 port SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

maksymalnie 320 GB SATA (7200 obr./min)
32 GB maksymalnie 256 GB Napęd SSD SATA

Dostępna karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna Intel HD

Karta dźwiękowa

Wbudowany podsystem dźwiękowy wysokiej jakości z kodekiem Realtek ALC221 oraz standardowym głośnikiem wewnętrznym

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Network Connection; Minikarta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe +
moduł Bluetooth (opcjonalnie); Minikarta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe

Gniazda rozszerzeń

1 pełnej wysokości gniazdo PCI/PCIe
Jedno gniazdo do RP3 PCI lub kary nośnej PCIe Riser Assembly

Porty i złącza

5 portów USB 2.0; 1 zasilany port USB (24 V); 2 porty RS-232 (z zasilaniem); 1 port równoległy; 1 zasilany port USB (12 V); 2 porty PS/2 (klawiatura i mysz);
1 RJ-12 (szuflada na gotówkę); 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 złącze RJ-45
Opcjonalne porty obejmują dwa RS-232 do konfiguracji z PCI lub kartą nośną PCIe Riser Assembly, trzy zasilane gniazda USB 12 V do konfiguracji wyłącznie
z kartą nośną PCIe Riser Assembly, wyjście DVI dostępne za pośrednictwem opcjonalnego gniazda DisplayPort do złącza DVI.

Wnęki na dyski (wewnętrzne) Jeden 6,35 cm (2,5 cala)
Oprogramowanie

Należy zakupić pakiet Office; HP ProtectTools Security Suite; Dostawca usługi HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) dla punktów
sprzedaży detalicznej; HP Power Assistant; PDF Complete Corporate Edition
Rozwiązania HP Client Management Solutions można bezpłatnie pobrać w witrynie hp.com/go/easydeploy

Zarządzanie
bezpieczeństwem

Linka zabezpieczająca z blokadą Kensington (sprzedawana oddzielnie)

Zasilanie

Zasilacz 115 W o sprawności 85%, aktywny stabilizator PFC

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 28,45 x 27,15 x 8,89 cm
Waga

Od 3,63 kg
Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Klawiatura do punktu
sprzedaży HP USB z
czytnikiem paska
magnetycznego

Wyposażona w kompletny układ klawiszy QWERTY w niewielkiej, 14-calowej obudowie klawiatura HP USB POS zapewnia
optymalne wykorzystanie miejsca na stanowiskach sprzedaży o ograniczonej przestrzeni. Dzięki zaawansowanej
technologii klawisze są odporne na kurz i rozlany płyn.

Termiczna drukarka
paragonów HP PUSB

Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostanowiskowa drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki
niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do małych wnętrz.

Standardowa szuflada
kasowa HP

Standardowa szuflada kasowa HP zapewnia wyjątkową wydajność i niezawodność, spełniając aktualne wymogi
sprzedawców detalicznych. Wytrzymała konstrukcja stalowa, niewielkie rozmiary oraz dwa gniazda na nośniki danych
sprawiają, że jest to znakomite rozwiązanie dla branży handlowej i turystycznej, które potrzebują wysokiej jakości szuflad
kasowych w konkurencyjnej cenie.

Numer produktu: FK218AA

Numer produktu: FK224AA

Numer produktu: QT457AA

Skaner kodów kreskowych
HP Imaging

Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw
funkcji i usprawnia zbieranie informacji.

5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa systemu sprzedaży detalicznej zostanie przeprowadzona przez
specjalistę przeszkolonego w serwisowaniu sprzętu HP na miejscu instalacji w następnym dniu roboczym — usługa ta
jest dostępna przez 5 lat.
Numer produktu: UL590E

Numer produktu: BW868AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje monitory do zastosowań biznesowych. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na stronie www.epeat.net.
Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i
wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie
www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack.
1
2

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/pos
Korzystaj z usług finansowych HP
Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są
niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu
sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością
odpowiednich firm.
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