Maloobchodný systém HP RP3 model 3100
Kompaktný, cenovo dostupný maloobchodný systém HP RP3 pre maloobchodníkov všetkých kategórií. Disponuje spoľahlivými prvkami a funkciami na
pripojenie, ktoré pomáhajú maximalizovať efektívnosť prevádzkových nákladov.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Kompaktný a flexibilný pre rôzne prostredia.

S podporou HP

maloobchodného systému HP RP3.

životného cyklu produktu pre konzistenciu fungovania nainštalovaného produktu.

Nasadenie vo forme tradičného klienta alebo tenkej výpočtovej platformy v prostrediach distribuovaného

Vaša investícia prichádza so štandardnou obmedzenou zárukou v trvaní troch rokov na diely a prácu, so

obchodu. Predstavuje ideálne riešenie pre maloobchodníkov všetkých kategórií.

servisom u zákazníka nasledujúci pracovný deň.

Uvoľnite miesto pri pokladni – systém môžete umiestniť pod displej, na priečinok s hotovosťou alebo pod

Zvoľte si z množstva služieb HP Care Pack pre rozšírenie servisu nad rámec štandardnej záruky 2.

Maximalizujte efektívnosť prevádzkových nákladov pomocou cenovo dostupného a kompaktného

pult. Možnosť použitia v stiesnených priestoroch, takmer kdekoľvek, kde potrebujete vytvoriť miesto
predajného systému.
Možnosť pripojenia k starším a novým periférnym zariadeniam pre maloobchodníkov pomocou veľkého
počtu sériových a USB portov. Možnosť rozšírenia zobrazovacej jednotky pomocou dvoch displejov
pripojených cez porty DisplayPort a VGA.
Podpora on-line transakcií zákazníkov, inventúry a nevyhnutných činností pomocou integrovaného
bezdrôtového alebo WLAN pripojenia do siete.

Navrhnutý na zvládnutie každodenného používania.

Zvoľte si najvhodnejší typ úložiska pre vaše prostredie: buď pevný disk alebo SSD disk, ktorý je odolný a
nemá žiadne pohyblivé časti.
Robustný oceľový rám je navrhnutý pre vysoko výkonné oblasti s veľkým množstvom zákazníkov s
podrobným monitorovaním a výstrahami, ktoré poskytujú dôležité informácie.
Vďaka náročnému testovaniu v rôznych podmienkach a testovaniu vplyvu nárazov dokáže maloobchodný
systém HP RP3 pracovať aj v najnáročnejšom prostredí maloobchodu.

Šetrný k životnému prostrediu.

Znížte náklady na chladenie a energie vďaka patentovanému dizajnu ENERGY STAR® a EPEAT® Gold 1.
Zariadenie HP RP3 dokáže pracovať dlhšie bez externého chladenia – má dlhšiu životnosť a trvanlivý,
spoľahlivý výkon. Môže pracovať v prostredí s teplotou 40 °C v porovnaní s prostredím s priemernou
teplotou 35 °C.

Uľahčite si transakcie a znížte náklady na technickú podporu vďaka stabilizačnému plánu predĺženého

Maloobchodný systém HP RP3 model 3100

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Prevedenie v kompaktnej veľkosti ultra-small form factor

Operačný systém

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7 32-bitová verzia
Windows® Embedded POSReady 7 64-bitová verzia
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Procesor

Intel® Celeron® 807UE s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,0 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 1 jadro)

Čipová sada

Intel® HM65 Express

Pamäť

Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 1 SODIMM

Vnútorná pamäť

maximálne 320 GB, SATA (7 200 ot./min.)
32 GB, maximálne 256 GB, SATA SSD

Grafika

Integrovaná grafika Intel HD

Zvuk

Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením s kodekom Realtek ALC221 a štandardným interným reproduktorom

Možnosti komunikácie

Integrovaný radič pre sieťové spojenie Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; Bezdrôtové rozhranie HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe, mini karta

Rozširujúce sloty

1 PCI/PCIe s plnou výškou

Porty a konektory

5 USB 2.0; 1 24 V napájané USB; 2 RS-232 (napájané); 1 paralelný; 1 12 V napájané USB; 2 rozhrania PS/2 (klávesnica a myš); 1 RJ-12 (priečinok na hotovosť); 1 port VGA; 1
DisplayPort; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 RJ-45

Zabezpečenie

Bezpečnostný kábel so zámkom Kensington (predáva sa osobitne)

Softvér

Dodáva sa so všetkými modelmi okrem modelov konfigurovaných systémom FreeDOS: Microsoft® Office Starter: iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez
programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli používať softvér s úplnou funkčnosťou; HP ProtectTools Security Suite; Poskytovateľ HP Retail
Windows Management Instrumentation (WMI); HP Power Assistant; Kompletná korporátna edícia PDF

Rozmery

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

Hmotnosť

Hmotnosť od 3,63 kg
Presná hmotnosť závisí od konfigurácie

Zdroj

115 W s účinnosťou 85 %, aktívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCI/PCIe s plnou výškou Jedno 6,35 cm (2,5")

Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.

1 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na www.epeat.net.

2 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Packs sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis začína dňom nákupu hardvéru. Uplatňujú sa zákazy a obmedzenia. HP Care Pack Services predlžuje servisné zmluvy, ktoré

presahujú štandardné záruky. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care Pack podľa
produktu sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP
nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/pos
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Klávesnica HP USB POS s čítačkou
magnet. pások

Klávesnica HP USB POS ponúka pri plnom rozložení kláves QWERTY v kompaktnom 14-palcovom prevedení optimálne
využitie priestoru v maloobchodných prevádzkach s nedostatkom miesta. Jeho odolné vyhotovenie ponúka zároveň klávesy
odolné proti rozliatym tekutinám a prachu.

Číslo produktu: FK218AA

Tepelná tlačiareň potvrdeniek HP PUSB

Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom navrhnutá pre maloobchodné prostredia.
Jej kompaktné rozmery ju tiež robia perfektnou pre obmedzené priestory.

Číslo produktu: FK224AA

38,1 cm (15") LCD monitor HP Compaq
L5009tm s dotykovou obrazovkou

Vykonávajte každodenné aktivity jednoduchšie a vychutnajte si produktívnejší pracovnú priestor s novovyvinutou
technológiou dotykového panela zabudovaného v 38,1 cm (15") dotykovom monitore HP Compaq L5009tm, ktorý umožňuje
rýchlu a jednoduchú spoluprácu s obrazovkou.

Číslo produktu: VK202AA

Zás. na hotovosť HP Standard Duty

Štandardný zásobník na hotovosť HP poskytuje excelentný výkon a spoľahlivosť pre splnenie požiadaviek dnešných predajcov.
Odolná oceľová konštrukcia, kompaktné rozmery a dva sloty pre médiá z neho robia skvelé riešenie pre maloobchodné a
pohostinské prostredie, kde je požadovaný kvalitný zásobník na hotovosť za výhodnú cenu.

Číslo produktu: QT457AA

HP snímač čiarového kódu

Pri použití v spojení so systémami HP pre predajné miesta poskytuje snímač čiarového kódu HP rozšírenú súpravu funkcií pre
zlepšenie zberu dát.

Číslo produktu: BW868AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac.
deň

Ak sa problém s maloobchodným riešením nedá vyriešiť na diaľku, počas 5 rokov využite kvalifikovaného technika HP, ktorý
vykoná opravu nasledujúci pracovný deň u zákazníka.

Číslo produktu: UL590E

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP
nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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