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HP RP5 Retail System Model 5810
Platformen til alt, der har med salg at gøre
Oplev fleksibiliteten ved at kunne styre
alt fra butikken til bagkontoret via de
mange udvidelsesmuligheder, som HP
RP5-forretningssystem model 5810
giver. Denne model er en arbejdshest,
der kan klare det hårde, daglige slid i
butikken, så du kan fokusere på
salget.

Udviklet til at yde.

● Opnå de bedste resultater i selv de mest krævende miljøer med frit valg af operativsystem, 4. generations Intel®
Core™-processorer,1 og lagring, der hjælper dig med udfordringerne i dit salgsmiljø.
● Få al den lagerplads, du har brug for, med frit valg af harddiske med op til 2 TB, SSD'er med op til 256 GB2 og tre drevbåse 3 til
udvidelse i takt med dine voksende virksomhedsbehov.

Få den perfekte løsning.

● Skræddersy systemet efter dine behov med ældre og nye porte, der understøtter en lang række salgstilbehør,3 og
tilføjelsesprogrammer, der giver ægte fleksibilitet.
● Prøv et HP RP5-forhandlersystem, og sammensæt den bedste forretningsløsning til din virksomhed med indgange, der
understøtter en lang række eksterne enheder lige fra kasseapparater og stregkodescannere til skærme.3
● Gør din forretning fremtidssikret med et bredt udvalg af porte, herunder serielle og parallelle, og op til 14 USB-porte. VGA- og
DisplayPort-porte og et valgfrit ekstra DisplayPort-kort 3 understøtter op til tre uafhængige operatørskærme eller skærme, der
vender ud mod kunden.3

Administrationen og sikkerheden er nem at styre.

● POS behøver ikke at være så komplicerede. Du får overskuelig og prisvenlig administration med indbyggede funktioner, der sikrer
dine kundedata og terminaler.
● Opnå bedre kontrol, og spar penge med Intel® vPro™ AMT4 og kundeadministrationssoftware fra HP og LANDesk.5

Stol på din hardware.

● Man kommer ingen vegne i den krævende forretningsverden, hvis udstyret er langsomt. Forstærket holdbarhed og et stort
kølesystem sørger for, at man ikke går glip af noget.

Bedre understøttelse findes ikke.

● Få anvendelsesfleksibilitet med en 5-årig livscyklus og den prisbelønnede HP-service og -support. En 3-årig begrænset garanti
medfølger som standard, og ekstra dækning op til fem år er tilgængelig med valgfrie HP Care Pack-tjenester.6
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Specifikationstabel

Formfaktor

Lille formfaktor

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro (64-bit)1
Windows 10 IoT Enterprise Pro Retail 64-bit1
Windows 8.1 Pro 64-bit2
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 64-bit2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
Windows Embedded POSReady 7 32-bit2
Windows Embedded POSReady 7 64-bit2
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-4770S med Intel HD Graphics 4600 (3,1 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4570S med Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, 6 MB
cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-4430 med Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Pentium® G3420 med Intel HD Graphics (3,2 GHz, 3
MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron™ G1820 med Intel HD Graphics (2,7 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)14

Chipsæt

Intel® Q87 Express

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB4

Hukommelsessokler

4 DIMM

Internt storage

500 GB Op til 2 TB SATA (7200 o/m)5
Op til 500 GB SATA SED5
32 GB Op til 256 GB SATA SSD5
128 GB Op til 256 GB SATA SE SSD5

Optisk drev

SATA dvd-rom6

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD-grafikkort; Intel® HD-grafikkort 4400; Intel® HD-grafikkort 4600; NVIDIA NVS 315 (1 GB); NVIDIA NVS 510 (2 GB)10,11

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC261-codec (alle stik er stereo); Porte bagpå med indgang og udgang (3,5 mm) og intern højtaler

Kommunikation

: Indbygget Intel I217LM GbE; Intel I210-T1 PCIe GbE (tilbehør); Intel 7260 802.11 a/b/g/n trådløst PCIe (tilbehør); Broadcom NetXtreme GbE PCIe
(tilbehør)7,8,9

Udvidelsesstik

1 PCIe i halv højde x16 (x16); 1 PCIe i halv højde x16 (x4); 2 PCI eller PCIe i fuld højde (x1)

Porte og stik

5 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 USB med 24 V; 2 serielle (5 V/12 V); 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 RJ-45; 1
RJ-12 (pengeskuffe)
(Yderligere ekstraporte omfatter 1 parallel, 1 eSATA, op til 6 12 V USB, ekstra DisplayPort og 2 RS-232 via serielt kort)

Drevbåse (intern)

To 3,5"

Drevbåse (ekstern)

Ét 5,25"

Software

HP ProtectTools Security Suite; HP Vision Diagnostics; HP Software Management Agent; PDF Complete Corporate Edition; Computrace til skrivebordsagent;
Køb Office
Intel® vPro™-teknologi; Intel Standard Manageability; HP Client Catalog for Microsoft SMS; HP SoftPaq Download Manager; HP Systems Software Manager12

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2 Embedded Security Chip med indbygget Broadcom NIC (TPM-modulet er deaktiveret på steder, hvor anvendelse er forbudt); HP ProtectTools
Security Software Suite; Mulighed for aktivering/deaktivering af seriel-, parallel- og USB-porte (via BIOS); HP Credential Manager; Smart Card Manager (skal
anskaffes separat); 12 V PUSB-kort (skal anskaffes separat); Serielt portkort COM 3 & 4, der kan konfigureres med strøm (skal anskaffes separat);
Vægmontering (skal anskaffes separat); HP Desktop-sikkerhedslåsekit (lås og kabel) (skal anskaffes separat); Sikkerhedskabel med Kensington-lås (skal
anskaffes separat); HP-dæksel til stik bagpå/kabelstyring (skal anskaffes separat)13

Strømforsyning

240 watt 90 % effektivitetsgrad, aktiv PFC

Mål (b x d x h)

33,8 x 37,9 x 10 cm

Vægt

6,84 kg
Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer15

Garanti

3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra
land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP L6015tm 15"
detail-touchskærm

Den slanke og flotte rammeløse HP L6015tm-detail-touchskærm på 15" er udviklet til bedre ydelse, flere
anvendelsesmuligheder og enestående robusthed i butiks- og restaurationsmiljøer.

HP
Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle
informationer.

HP-kasseapparat til
omfattende brug

Det stærke og pladsbesparende design giver en pålidelig ydeevne, selv i de mest krævende forretningsmiljøer.

HP USB POS-tastatur med
magnetstribelæser

HP USB POS-tastaturet med fuldt QWERTY-layout i et kompakt 14" format giver optimal plads i detailmiljøer med
begrænset plads. Det robuste design har endvidere taster, der er modstandsdygtige over for spild og støv.

HP PUSB Thermal
kvitteringsprinter

HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det
kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

5 års service på stedet
næste hverdag

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UL590E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: A1X78AA

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK218AA

Produktnummer: FK224AA
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Fodnoter
Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver
et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der
understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
2 I forbindelse med harddiske og SSD er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør. I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav.
4 Visse vPro-funktioner, f.eks. Intel® Active Management-teknologi og Intel Virtualization-teknologi, kræver ekstra tredjepartsprogrammer for at kunne køre. Muligheden for fremtidige applikationer til "virtuelt udstyr" til
Intel vPro-teknologi afhænger af udbydere af tredjepartsprogrammer. Kræver Microsoft Windows.
5 8 LANDesk-software skal anskaffes separat. Administrerede enheder skal være tilsluttet administrationsserveren. Placeringsbaserede funktioner kræver aktiv LANDesk-vedligeholdelsesservice. Funktionen Slet udfører
en "nulstilling af Windows 8.1" og kræver Windows 8.1. Funktionen Lås udfører kommandoen "Lås computer” i Windows.
6 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemet kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i
forbindelse med opdateringer.Se http://www.microsoft.com.
2 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se http://www.microsoft.com.
3 Windows 7 Pro-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 Pro-software. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem
versionerne, skal du først afinstallere den ene version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer for at
undgå tab af data.
4 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af
systemressourcebegrænsninger.
5 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB (for Windows 8.1) af diskpladsen er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Optiske drev er valgfrie eller tilbehør. Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale er strengt forbudt. De faktiske hastigheder kan variere. Dobbeltlags-mediefiler kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev.
Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB enkeltsidede/5,2 GB dobbeltsidede mediefiler til version 1.0.
7 Valgfrit eller tilbehør
8 Gigabit Ethernet-hastigheder kan variere.
9 802.11 kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
11 Integreret Intel HD-grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelse. Systemhukommelse, der er beregnet til skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
12 Intel® vPro™-teknologi findes i modeller med Intel® Core™ i7 og Intel® Core™ i5-processorer.
13 HP ProtectTools kræver Windows.
14 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
15 EPEAT®-registreret hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/pos

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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