Φύλλο δεδομένων

HP RP5 Retail System Model 5810
Η πλατφόρμα για κάθε πλευρά της λιανικής πώλησης
Αποκτήστε ευελιξία και
επεκτασιμότητα για να ελέγχετε τα
πάντα με το μοντέλο 5810 HP RP5
Retail System, μια συσκευή υψηλής
απόδοσης για κάθε λειτουργία που
ανταποκρίνεται στις δύσκολες
συνθήκες του περιβάλλοντος
λιανικής, έτσι ώστε εσείς να μπορείτε
να επικεντρώνεστε στις πωλήσεις.

Ενισχυμένες επιδόσεις.

● Ξεχωρίστε ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα με το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας, επεξεργαστές Intel®
Core™ 4ης γενιάς 1 και συστήματα αποθήκευσης που θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε σε κάθε πρόκληση λιανικής
πώλησης.
● Αποκτήστε τον αποθηκευτικό χώρο που χρειάζεστε με τις μονάδες σκληρού δίσκου έως 2 TB, τις μονάδες SSD έως 256 GB2 και
τρεις θέσεις μονάδας δίσκου3 που θα επεκτείνονται καθώς εξελίσσεται η επιχείρησή σας.

Τέλεια προσαρμογή.

● Προσαρμόστε το σύστημα στις ανάγκες σας με θύρες παλαιότερου και νεότερου τύπου που υποστηρίζουν μια ευρεία γκάμα
περιφερειακών λιανικής3 και πρόσθετα που παρέχουν πραγματική ευελιξία.
● Ξεκινήστε με ένα HP RP5 Retail System και δημιουργήστε την καλύτερη λύση λιανικής για την επιχείρησή σας με προσθήκες
που υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος περιφερειακών, από ταμειακές μηχανές και σαρωτές γραμμοκώδικα έως οθόνες.3
● Ενισχύστε την επιχείρηση σας με μια ευρεία γκάμα θυρών, στις οποίες περιλαμβάνονται σειριακές, παράλληλες και έως 14
USB. Οι θύρες VGA και DisplayPort, με προαιρετική δεύτερη κάρτα DisplayPort3 υποστηρίζουν μέχρι και τρεις οθόνες
ανεξάρτητα από χειριστή ή πελάτη.3

Η διαχείριση και η ασφάλεια απλοποιούνται.

● Το POS δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Απολαύστε απλή και οικονομική διαχείριση με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που
εξασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων και των τερματικών των πελατών σας.
● Αποκτήστε μεγαλύτερο έλεγχο και ξοδέψτε λιγότερα με το Intel® vPro™ AMT4 και λογισμικό διαχείρισης πελατών από την HP
και την LANDesk.5

Εμπιστευθείτε τον εξοπλισμό σας.

● Στον απαιτητικό κόσμο της λιανικής, δεν πρέπει να καθυστερείτε. Η ειδικά σχεδιασμένη ανθεκτικότητα και το σύστημα με
επιπλέον ψύξη διασφαλίζουν ότι δεν θα χάσετε λεπτό.

Βέλτιστη υποστήριξη.

● Αποκτήστε ευελιξία υλοποίησης με ένα πενταετή κύκλο ζωής και τη βραβευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της HP.
Παρέχεται τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και διατίθεται πρόσθετη κάλυψη έως πέντε έτη με τις προαιρετικές
υπηρεσίες HP Care Pack.6
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HP RP5 Retail System Model 5810
Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

Μικρό μέγεθος

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 64-bit1
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 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)3
Windows Embedded POSReady 7 32 bit2
Windows Embedded POSReady 7 64 bit2
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

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

Chipset

Intel® Q87 Express

Μέγιστη μνήμη

Έως 32 GB4

Υποδοχές μνήμης

4 DIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB Έως 2 TB SATA (7200 rpm)5
Έως 500 GB SED SATA5
32 GB Έως 256 GB SSD SATA5
128 GB Έως 256 GB SATA SE SSD5

Μονάδα οπτικών δίσκων

SATA DVD-ROM6

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD, γραφικά Intel® HD 4400, γραφικά Intel® HD 4600, NVIDIA NVS 315 (1 GB), NVIDIA NVS 510 (2 GB)10,11

Ήχος

Ήχος HD με κωδικοποιητή Realtek ALC261 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές). Είσοδος και έξοδος στο πίσω μέρος (3,5 mm) και εσωτερικό ηχείο

Επικοινωνίες

: Ενσωματωμένη κάρτα Intel I217LM GbE, Intel I210-T1 PCIe GbE (προαιρετικά), Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIe (προαιρετικά),
Broadcom NetXtreme GbE PCIe (προαιρετικά)7,8,9

Υποδοχές επέκτασης

1 PCIe μισού ύψους x16 (x16), 1 PCIe μισού ύψους x16 (x4), 2 PCI ή PCIe πλήρους ύψους (x1)

Θύρες και υποδοχές

5 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 τροφοδοτούμενη USB 24V, 2 τροφοδοτούμενες σειριακές (5V/12V), 1 PS/2 για πληκτρολόγιο, 1 PS/2 για ποντίκι, 1 VGA, 1
DisplayPort 1.2, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45, 1 RJ-12 (συρτάρι μετρητών)
(Στις πρόσθετες προαιρετικές θύρες περιλαμβάνονται 1 παράλληλη, 1 eSATA, έως 6 USB 12V, πρόσθετη DisplayPort και 2 RS-232 μέσω σειριακής κάρτας)

Θέσεις μονάδων δίσκου
(εσωτερικές)

Δύο 3,5"

Θέσεις μονάδων δίσκου
(εξωτερικές)

Μία 5,25"

Λογισμικό

HP ProtectTools Security Suite, HP Vision Diagnostics, HP Software Management Agent, PDF Complete Corporate Edition, Computrace για επιτραπέζιους
υπολογιστές, Office με επιλογή αγοράς
Τεχνολογία Intel® vPro™, Intel Standard Manageability, HP Client Catalog for Microsoft SMS, HP SoftPaq Download Manager, HP Systems Software
Manager12

Διαχείριση ασφάλειας

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2 με ενσωματωμένη κάρτα Broadcom NIC (η μονάδα TPM είναι απενεργοποιημένη όπου απαγορεύεται η χρήση
της από τη νομοθεσία), σουίτα λογισμικού HP ProtectTools Security Suite, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών, παράλληλων και USB θυρών (μέσω
BIOS), HP Credential Manager, Smart Card Manager (πωλείται ξεχωριστά), Κάρτες PUSB 12V (πωλούνται ξεχωριστά), Κάρτα σειριακής θύρας COM 3 & 4 με
δυνατότητα διαμόρφωσης τροφοδοσίας (πωλείται ξεχωριστά), Βάση επιτοίχιας στήριξης (πωλείται ξεχωριστά), κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επιτραπέζιου
υπολογιστή HP (κλειδαριά και καλώδιο) (πωλείται ξεχωριστά), καλώδιο ασφαλείας με κλειδαριά Kensington (πωλείται ξεχωριστά), Πίσω θύρα/κάλυμμα
καλωδίων HP (πωλείται ξεχωριστά)13

Τροφοδοσία Ισχύος

240 W με απόδοση 90%, ενεργό PFC

Διαστάσεις (π x β x υ)

33,8 x 37,9 x 10 cm

Βάρος

6,84 kg
Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®15
ενέργειας
Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Οθόνη αφής Retail HP
L6015tm 15 ιντσών

Η κομψή και μοντέρνα οθόνης αφής HP Retail L6015tm 15 ιντσών με χωνευτό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για αυξημένη
απόδοση, βελτιωμένη ευχρηστία και εξαιρετική ανθεκτικότητα σε περιβάλλοντα λιανικής πώλησης και φιλοξενίας.

Σαρωτής γραμμικού κώδικα
HP Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει
βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

Συρτάρι μετρητών HP Heavy
Duty

Η ανθεκτική σχεδίαση μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση ακόμα και στα πλέον απαιτητικά
περιβάλλοντα λιανικής.

Πληκτρολόγιο HP USB POS
με μαγνητική συσκευή
ανάγνωσης λωρίδων

Με πλήρη διάταξη QWERTY και μέγεθος 14 ιντσών, το πληκτρολόγιο HP USB POS προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση
χώρου σε περιορισμένα περιβάλλοντα λιανικής. Η ανθεκτική του σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης αδιάβροχα πλήκτρα
που δεν λερώνουν.

Θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων HP PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και
έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: UL590E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: A1X78AA

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Αριθμός προϊόντος: FK182AA

Αριθμός προϊόντος: FK218AA

Αριθμός προϊόντος: FK224AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την
αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του
λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Για σκληρούς δίσκους και SSD, 1 GB = 1 δις byte, TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB της μονάδας είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
3 Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές. Δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος για πλήρεις πληροφορίες συμβατότητας.
4 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως Intel® Active Management και Intel Virtualization, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών
εφαρμογών "εικονικών συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Microsoft Windows.
5 8 Το λογισμικό LANDesk πωλείται ξεχωριστά. Οι διαχειριζόμενες συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή διαχείρισης. Η λειτουργία βάσει τοποθεσίας απαιτεί ενεργή υπηρεσία συντήρησης LANDesk.
Η λειτουργία διαγραφής πραγματοποιεί "Επαναφορά των Windows 8.1" και απαιτεί Windows 8.1. Η λειτουργία κλειδώματος πραγματοποιεί "Κλείδωμα υπολογιστή" στα Windows.
6 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
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Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να
ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
3 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8,1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού
Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία,
φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια των δεδομένων σας.
4 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω
των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte, TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
6 Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Η αναπαραγωγή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να
διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα
2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης, έκδοσης 1.0.
7 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό
8 Οι ταχύτητες σύνδεσης Gigabit Ethernet μπορεί να διαφέρουν.
9 Η σύνδεση 802.11 απαιτεί χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
11 Τα ενσωματωμένα γραφικά HD της Intel χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν
είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
12 Η τεχνολογία Intel® vPro™ διατίθεται σε μοντέλα με επεξεργαστές Intel® Core™ i7 και Intel® Core™ i5.
13 Η σουίτα HP ProtectTools απαιτεί Windows.
14 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
15 EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της καταχώρισης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/pos

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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