Podatkovni list

Blagajniški sistem HP RP3, model 3100
Ustvarjen za trgovinsko poslovanje. Brez kompromisa.
Kompakten in cenovno dostopen
blagajniški sistem sistem HP RP3
zagotavlja vsem prodajalcem funkcije
zanesljivosti in povezljivosti, ki
pomagajo čim bolj povečati
stroškovno učinkovitost delovanja.

HP priporoča Windows.
Kompakten in prilagodljiv različnim okoljem

● Povečajte stroškovno učinkovitost delovanja z dosegljivo ceno in s kompaktnim faktorjem oblike blagajniškega sistema HP RP3.
● Nameščanje je enako kot pri običajnem odjemalcu ali računalniškem okolju lahkih odjemalcev v porazdeljenih pomnilniških
okoljih. Je idealna rešitev za vse prodajalce.
● Naredite na prodajnem pultu več prostora, tako da postavite sistem za zaslon, na predal za denar ali pod pult. Uporabljate ga
lahko v ozkih prostorih, skoraj povsod, kjer potrebujete sistem za prodajo.
● Povežite ga s podedovanimi zunanjimi napravami in z zunanjimi blagajniškimi napravami nove generacije prek široke palete
serijskih vrat in vrat USB. Razširite zaslonski sklop z dvema zaslonoma prek video vrat DisplayPort in VGA.
● Podprite spletne transakcije strank, popise in dejavnosti "back office" z vgrajeno brezžično povezljivostjo ali s povezljivostjo
WLAN.

Sistem je izdelan tako, da je odporen na vsakdanjo obrabo

● Izberite najboljši način shranjevanja za svoje okolje; trdi disk ali pogon SSD za trpežnost nepremičnih delov.
● Močno jekleno ohišje je oblikovano za visoko zmogljivost, za območja z veliko prometa z razširjenim spremljanjem in opozorili,
kar omogoča, da imate vse pod nadzorom.
● Preizkušanje izdelkov pod ekstremnimi pogoji in udarci zagotavlja, da je blagajniški sistem HP RP3 odporen v najzahtevnejših
blagajniških okoljih.

Odgovoren za okolje

● HP RP3, ki je namenjen za delovanje pri temperaturi 40 °C (v primerjavi s povprečno temperaturo 35 °C), lahko deluje več časa
brez zunanjega hlajenja, kar omogoča daljšo življenjsko dobo ter bolj stalno in zanesljivo delovanje.

Podpora podjetja HP

● Olajšajte prehode in zmanjšajte stroške podpore z razširjenim načrtom stabilnosti življenjskega cikla izdelka za doslednost v
namestitveni bazi.
● Vaša naložba vključuje 3-letno omejeno garancijo, ki zajema garancijo za popravilo na kraju uporabe in garancijo za popravilo
delov in delo naslednji delovni dan.
● Če želite podaljšati pogodbe o storitvah, lahko izbirate med številnimi storitvami HP Care Pack.
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HP priporoča Windows.

Lastnosti oblike

Zelo majhen faktor oblike

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® Embedded POSReady 7, 32-bitni
Windows® Embedded POSReady 7, 64-bitni
Windows® Embedded POSReady 2009
FreeDOS

Razpoložljivi procesorji

Intel® Celeron® 807UE z grafično kartico Intel HD (1,0 GHz, 1 MB predpomnilnika, 1 jedro)

Nabor vezij

Intel® HM65 Express

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Za uporabo 4 GB pomnilnika ali več morate uporabljati 64-bitni operacijski sistem. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih
Windows je količina uporabnega pomnilnika odvisna od konfiguracije, tako da nad 3 GB celotna zmogljivost pomnilnika morda ne bo na voljo zaradi zahtev
po sistemskih sredstvih.

Pomnilniške reže

1 SODIMM

Notranji pomnilnik

največ 320 GB SATA (7200 obr/min)
32 GB največ 256 GB SATA SSD

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafika Intel HD

Zvočna kartica

Vgrajen zvočni sistem High Definition s kodekom Realtek ALC221 in standardnim notranjim zvočnikom

Komunikacije

Vgrajeni omrežni vmesnik Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; HP WLAN 802.11 a/b/g/n brezžična kartica mini PCIe + Bluetooth (dodatno); Brezžična
kartica HP WLAN 802.11 b/g/n mini PCIe

Razširitvene reže

1 PCI/PCIe polne višine
Reža za razširitveni sklop RP3 PCI ali PCIe

Vrata in priključki

5 USB 2.0; 1 24 V z napajanjem prek USB; 2 RS-232 (se napaja); 1 vzporedna vrata; 1 12 V z napajanjem prek USB; 2 vrata PS/2 (tipkovnica in miška); 1
RJ-12 (predal za denar); 1 priključek VGA; 1 vrata DisplayPort; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 priključek RJ-45
Dodatne reže vključujejo dva RS-232 za konfiguracije z razširitvenim sklopom PCI ali PCIe, tri 12 V z napajanjem prek USB za konfiguracije samo z
razširitvenim sklopom PCIe, izhod DVI prek izbirne reže DisplayPort do vmesnika DVI.

Ležišča za pogon (notranji)

1 6,35 cm (2,5 palca)

Programska oprema

Buy Office; HP ProtectTools Security Suite; Ponudnik HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI); HP Power Assistant; PDF Complete Corporate
Edition
Brezplačen prenos HP Client Management Solutions je na voljo na naslovu hp.com/go/easydeploy

Upravljanje varnosti

Varnostni kabel s ključavnico Kensington (naprodaj ločeno)

Napajanje

85-odstotna učinkovitost 115 W, aktivni PFC

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

Že od 3,63 kg
Dejanska teža je odvisna od konfiguracije

Garancija

3-letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tipkovnica z magnetnim
čitalnikom HP USB POS

Tipkovnica HP USB POS s polno postavitvijo QWERTY v kompaktni 14-palčni obliki zagotavlja optimalno prostorsko
učinkovitost v prodajnih okoljih z omejenimi prostori. Njena trpežna zasnova vključuje tipke, ki so odporne na tekočino in
prah.

Številka izdelka: FK218AA

Termični tiskalnik računov
HP PUSB

Termični tiskalnik računov HP PUSB je prilagojen za prodajna okolja, saj ima vzdržljivo obliko in je zelo zmogljiv. Ker je
majhen, je primeren tudi za lokacije z omejenim prostorom.

Predal za denar HP Standard
Duty

HP-jeva standardna blagajna zagotavlja odlično delovanje in zanesljivost, ki ustrezata potrebam sodobnega prodajalca.
Zaradi odporne jeklene konstrukcije, kompaktne velikosti in dvojne reže za medije je to odlična rešitev za prodajalne in
gostinske obrate, kjer je rešitev v zvezi s kakovostno blagajno po konkurenčni ceni zelo zaželena.

Številka izdelka: FK224AA

Številka izdelka: QT457AA

Bralnik črtnih kod HP
Imaging

V kombinaciji z blagajniškimi sistemi HP ponuja bralnik črtnih kod HP povečan nabor funkcij in izboljšano zbirko informacij.

5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega blagajniškega sistema na domu naslednji delovni dan. Opravil ga bo
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UL590E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: BW868AA
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Opombe k sporočilom
Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve začnite uporabljati na dan nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve
HP Care Pack podaljšajo servisne pogodbe, ki presegajo vašo standardno garancijo. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na
www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
1
2

Več informacij na
www.hp.eu/pos
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve
Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja
operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto
http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Intel, Core in Pentium so zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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