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HP RP3 Perakende Satış Sistemi Modeli 3100
Tamamen Perakende İçin. Sıfır Taviz.
Küçük ve uygun fiyatlı HP RP3
Perakende Satış Sistemi, tüm
perakendeci boyutlarına işletme
maliyeti verimliliğini en üst düzeye
taşımakta yardımcı olan güvenilirlik ve
bağlantı özellikleri sunar.

HP, Windows ürününü önerir.
Çeşitli ortamlara yönelik olarak küçük ve esnek

● HP RP3 Perakende Satış Sistemi'nin uygun fiyatı ve küçük boyutu sayesinde işletme maliyeti verimliliğinizi en üst düzeye getirin.
● Mağaza ortamlarında geleneksel istemci veya ince bilgi işlem platformu şeklinde kullanın. Tüm perakendeci boyutları için ideal bir
çözümdür.
● Sistemi ekranın altına, kasanın üstüne veya sayacın altına yerleştirerek sayaç alanını boşaltın. Dar alanlarda satış sistemine gerek
duyduğunuz hemen her yerde kullanabilirsiniz.
● Eski ve daha yeni nesil perakende çevrebirimlerine çeşitli seri ve USB bağlantı noktalarıyla bağlanın. DisplayPort ve VGA video
bağlantı noktaları aracılığıyla iki ekran kullanarak ekrana sahip olma oranını artırın.
● Çevrimiçi müşteri işlemlerini, envanter kontrollerini ve ofis arkası faaliyetleri tümleşik kablosuz veya WLAN ağ bağlantısı ile
destekleyin.

Günlük kullanıma karşı dayanacak şekilde tasarlanmıştır

● Ortamınıza en uygun depolama türünü seçin; hiçbir hareketli parçası olmayan, dayanıklı sabit sürücü veya katı hal sürücüsü.
● Dayanıklı çelik kasa, yüksek performans ve sürekli bilgi akışı sağlayan kapsamlı yerel izleme ve uyarılar açısından yoğun trafik
alanları için tasarlanmıştır.
● Zorlu çevre ve şok testleri, HP RP3 Perakende Satış Sistemi'nin en zorlayıcı perakende ortamlarına dayanabilmesine olanak
sağlar.

Çevreye karşı sorumluluk

● Ortalama ortam sıcaklığı 35°C olmak üzere, 40°C ortam sıcaklığında çalışacak şekilde tasarlanan HP RP3, harici bir soğutmaya
gerek olmadan daha uzun süre çalışır ve daha uzun kullanım ömrü ile daha kesintisiz, güvenilir performans sağlar.

HP tarafından desteklenir

● Kurulum tabanınızda tutarlılık sağlayan sabit uzun ömürlü kullanım planı ile geçişleri kolaylaştırın ve destek maliyetlerini azaltın.
● Yatırımınız, parçalar ve işçilik için yerinde, ertesi işgünü servis imkanı sağlayan üç yıllık sınırlı garanti ile birlikte sunulur.
● Hizmet sözleşmelerini standart garantinin ötesine uzatmak için çeşitli HP Care Pack Hizmetleri arasından seçim yapın.
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Form faktörü

Ultra küçük boyut

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Celeron® 807UE, Intel HD Graphics ile (1,0 GHz, 1 MB önbellek, 1 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® HM65 Express

Azami Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Standart bellek notu: 4 GB veya daha büyük belleğin tam kullanılabilmesi için 64 bit işletim sistemi gerekir. Windows 32 bit işletim sistemleriyle, yaklaşık 3
GB bellek sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle kullanılamayacağı için, kullanılabilir bellek miktarı yapılandırmanıza göre değişir.

Bellek yuvaları

1 SODIMM

Dahili Depolama

en fazla 320 GB SATA (7200 dev./dk.)
32 GB en fazla 256 GB SATA SSD

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik Intel HD Grafik
Ses

Standart dahili hoparlörlü Realtek ALC221 codec ile tümleşik yüksek çözünürlüklü ses

İletişim

Tümleşik Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Ağ Bağlantısı; HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe kablosuz mini kart + Bluetooth (isteğe bağlı); HP WLAN
802.11 b/g/n PCIe kablosuz mini kart

Genişletme Yuvaları

1 tam boy PCI/PCIe
RP3 PCI veya PCIe Riser Assembly için tek yuva kullanılır

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

5 USB 2.0; 1 24V güçlendirilmiş USB; 2 RS-232 (elektrikli); 1 paralel; 1 12V elektrikli USB; 2 PS/2 (klavye ve fare); 1 RJ-12 (yazar kasa çekmecesi); 1 VGA; 1
DisplayPort; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 RJ-45
İsteğe bağlı bağlantı noktaları; PCI or PCIe Riser Assembly yapılandırmaları için iki adet RS-232, yalnızca PCIe Riser Assembly yapılandırmaları için üç adet
12V elektrikli USB, isteğe bağlı DisplayPort - DVI adaptörü ile kullanılabilen DVI çıkışı içerir.

Sürücü Bölmeleri (Dahili)

Bir 6,35 cm (2,5 inç)

Yazılım

Office Satın Alın; HP ProtectTools Security Suite; HP Perakende Windows Yönetim Araçları (WMI) Sağlayıcısı; HP Power Assistant; PDF Complete Corporate
Edition
HP İstemci Yönetim Çözümleri'ni ücretsiz olarak hp.com/go/easydeploy adresinden indirebilirsiniz

Güvenlik Yönetimi

Kensington kilitli güvenlik kablosu (ayrıca satılır)

Güç

115 W %85 verimli, aktif PFC

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

3,63 kg'dan başlayan ağırlık
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Garanti

3 yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP USB POS Manyetik Bant
Okuyuculu Klavye

14 inç form faktöründe tam QWERTY düzeni içeren HP USB POS Klavye, sınırlı alan sahip perakende ortamları için en
yüksek düzeyde alan tasarrufu sağlar. Dayanıklı tasarımı sıvı dökülmelerine ve toza karşı dayanıklı tuşlar sunar.

HP PUSB Termal Fatura
Yazıcısı

HP PUSB Termal Fatura Yazıcı, dayanıklı tasarımı ve baskı performansıyla perakende satış ortamları için tasarlanmıştır.
Ayrıca küçük boyutlu olması bu yazıcıyı kullanım alanı kısıtlı olan yerler için mükemmel bir çözüm haline getirir.

HP Kapaklı Yazar Kasa
Çekmecesi

HP'nin Standart Para Çekmecesi günümüzdeki perakande satıcılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde mükemmel
performans ve güvenilirlik sağlar. Dayanıklı çelik konstrüksiyon, küçük etki alanı ve çift ortam yuvası bu para çekmecesini
rekabetçi fiyata kaliteli para çekmecesi çözümü arayan perakende ve hizmet ortamları için mükemmel bir çözüm haline
getirir.

Ürün numarası: FK218AA

Ürün numarası: FK224AA

Ürün numarası: QT457AA

HP Görüntüleme Barkod
Tarayıcı

HP Satış Noktası Sistemleri ile birlikte kullanılan HP Görüntüleme Barkod Tarayıcı bilgi toplamayı geliştiren genişletilmiş bir
özellik kümesi sunar.

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, Perakende Satış çözümünüz için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü
yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: UL590E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: BW868AA
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Mesaj Altbilgileri
HP'nin ticari monitör ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için bkz. www.epeat.net.
HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Sınırlamalar olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart
garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek
bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/pos
HP Finans Hizmetleri ile çalışın
BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya
da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten
yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core
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