Folha de Dados

HP RP3 Retail System Model 3100
Tudo para a venda a retalho. Sem compromissos.
Um HP RP3 Retail System compacto e
acessível para retalhistas de todos os
tamanhos, com funcionalidades de
fiabilidade e conectividade para ajudar
a maximizar a eficiência de custos
operacionais.

A HP recomenda o Windows.
Compacto e flexível para uma variedade de ambientes

● Maximize a eficiência de custos operacionais com o preço acessível e o formato compacto do HP RP3 Retail System.
● Implemente como um cliente tradicional ou uma plataforma de computação thin em ambientes de loja distribuídos. É a solução
ideal para retalhistas de todos os tamanhos.
● Liberte espaço de balcão ao colocar o sistema sob um ecrã, em cima de uma gaveta de dinheiro ou debaixo do balcão. Utilize em
espaços apertados, em qualquer lugar onde necessitar de um sistema de ponto de venda.
● Ligue-se a periféricos de retalho antigos e de nova geração com uma vasta gama de portas de série e USB. Aumente a dimensão
do ecrã com dois ecrãs através das portas de vídeo DisplayPort e VGA.
● Suporte transações de cliente online, verificações de inventário e atividades back office com conectividade de rede sem fios ou
WLAN integrada.

Concebido para suportar o desgaste diário

● Escolha o melhor tipo de armazenamento para o seu ambiente; uma unidade de disco rígido ou uma unidade de estado sólido
para a durabilidade de peças imóveis.
● O chassis de aço resistente foi concebido para elevado desempenho em áreas de elevado tráfego com monitorização alargada
integrada e alertas para informá-lo.
● Testes extremos ao choque e ambiente ajudam a garantir que o HP RP3 Retail System pode suportar os ambientes de retalhos
mais exigentes.

Ambientalmente responsável

● Concebido para operar em ambientes até 40°C vs. ambientes com temperaturas médias até 35°C, o HP RP3 pode funcionar
durante mais tempo sem arrefecimento externo – proporcionando uma vida útil mais longa e um desempenho mais contínuo e
fiável.

Apoiado pela HP

● Simplifique transições e reduza os custos de suporte com um plano de estabilidade do ciclo de vida alargado do produto para
consistência na sua base de instalação.
● O investimento fornece três anos de garantia limitada no local para peças e mão-de-obra, no dia útil seguinte.
● Escolha entre uma gama de Serviços HP Care Pack para alargar os contratos de serviços para além da garantia padrão.
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Factor de forma

A HP recomenda o Windows.

Formato ultrapequeno

Sistema operativo disponível Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® incorporado POSReady 7 32 bits
Windows® incorporado POSReady 7 64 bits
Windows® incorporado POSReady 2009
FreeDOS
Processadores disponíveis

Intel® Celeron® 807UE com gráficos Intel HD (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 núcleo)

Chipset

Intel® HM65 Express

Memória Máxima

Até 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Nota de memória padrão: A disponibilidade total de 4 GB ou mais de memória requer um sistema operativo de 64 bits. Com sistemas operativos Windows
32 bits, a quantidade de memória utilizável depende da sua configuração, pelo que toda a memória acima de 3 GB poderá não estar disponível devido aos
requisitos de recursos do sistema.

Slots de memória

1 SODIMM

Armazenamento Interno

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

Placa gráfica disponível

Placa gráfica HD Intel integrada

Áudio

Áudio de alta definição integrado com codec Realtek ALC221 com altifalante interno de série

Comunicações

Ligação de rede Gigabit Ethernet Broadcom BCM57788 integrada; Mini-card HP WLAN 802.11 a/b/g/n sem fios PCIe + Bluetooth (opcional); Mini-card HP
WLAN 802.11 b/g/n sem fios PCIe

Slots de Expansão

1 PCI/PCIe de altura completa
Uma ranhura utilizada para Montagem de Riser RP3 PCI ou PCIe

Portas e Ligações

5 USB 2.0; 1 USB com alimentação de 24 V; 2 RS-232 (com alimentação); 1 paralela; 1 USB com alimentação de 12 V; 2 PS/2 (teclado e rato); 1 RJ-12
(gaveta de dinheiro); 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 RJ-45
Portas opcionais incluem dois RS-232 para configurações com Montagem de Riser PCI ou PCIe, três USB com alimentação de 12 V para configurações com
a Montagem de Riser PCIe apenas, saída DVI disponível via DisplayPort para adaptador DVI.

Baías das unidades (Internas) Um 6,35 cm (2,5 pol.)
Software

Comprar o Office; HP ProtectTools Security Suite; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider; HP Power Assistant; PDF Complete
Corporate Edition
HP Client Management Solutions disponíveis para transferência gratuita em hp.com/go/easydeploy

Gestão de Segurança

Cabo de segurança com bloqueio Kensington (vendido separadamente)

Alimentação

115 W 85% eficiente, PFC ativo

Dimensões (L x P x A)

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

Peso

A partir de 3,63 kg
O peso exato depende da configuração

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local. Os termos e as condições variam segundo o país.
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Teclado com leitor de
cartões de banda magnética
HP USB POS

Com uma disposição QWERTY em um formato de 14 polegadas, o Teclado HP USB POS oferece uma ótima eficiência de
espaço em ambientes de venda com espaço limitado. O design robusto também oferece teclas resistentes a pó e
derrame de líquidos.

Impressora de Recibos
Térmicos HP PUSB

A Impressora Térmica de Recibos HP PUSB foi concebida para ambientes de comércio retalhista com o seu design
duradouro e desempenho de impressão. O seu tamanho compacto torna-o perfeito para locais com limitações de
espaço.

Número do produto: FK218AA

Número do produto: FK224AA

Caixa Registadora Standard
Duty HP

A Caixa Registadora Padrão da HP proporciona desempenho e fiabilidade excelente para responder às necessidades dos
retalhistas de hoje em dia. A construção em aço durável, o tamanho compacto e as ranhuras para suporte duplo fazem
desta uma solução fantástica para ambientes de venda a retalho e hotelaria onde se pretende uma solução de caixa
registadora de qualidade.

Número do produto: QT457AA

Scanner cód. de barras de
imagem HP

Utilizado em combinação com Sistemas de Ponto de Venda HP, o Scanner de Códigos de Barras HP fornece um conjunto
de funcionalidades melhoradas para facilitar a recolha de informações.

5 anos, dia útil seguinte, no
local

Obtenha 5 anos de garantia de reparação da sua solução de retalho no local e no dia útil seguinte, por parte de um
técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente.
Número do produto: UL590E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: BW868AA
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Rodapés com mensagens
EPEAT® Gold em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Para obter informações sobre o estado do registo no seu país, visite www.epeat.net.
Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Aplicam-se restrições e limitações.
Os Serviços HP Care Pack alargam os contratos de serviços para além das garantias padrão. Para seleccionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em
www.hp.com/go/lookuptool. Pode encontrar informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.
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Saiba mais em
www.hp.eu/pos
Recorra aos serviços financeiros HP
Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware
de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações.
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Todas as
outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
4AA4-4706PTE, Fevereiro 2015

