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מערכת  HP RP5 Retailדגם 5810
פלטפורמה עבור כל פרט בסביבה קמעונאית
קבל את הגמישות ואת יכולות ההרחבה כדי
לשלוט בכל דבר ,החל מאולם המכירות וכלה
במשרד העורפי הודות למערכת HP RP5
לסביבה קמעונאית ,דגם  ,5810הכוללת
ביצועים גבוהים במגוון תחומים ,ועומדת
בדרישות התובעניות של סביבה קמעונאית
כדי שתוכל להתמקד במכירות.

ביצועים רבי-עוצמה.

● הפגן ביצועים מצוינים גם בסביבות התובעניות ביותר עם מבחר מערכות הפעלה ,מעבדי ™ Intel® Coreמדור רביעי 1,ושטח אחסון המסייעים לך
להתמודד עם כל אתגר שסביבה קמעונאית מציבה.
● קבל את כל שטח האחסון הדרוש לך עם מבחר כוננים קשיחים של עד  ,TB 2כונני  SSDשל עד  2,256 GBושלושה תאים לכונן 3כדי להתרחב עם
צמיחת העסק שלך.

קבל התאמה אישית מושלמת.

● התאם את המערכת לצרכים הספציפיים שלך בעזרת יציאות ישנות ומתקדמות התומכות במגוון רחב של ציוד היקפי 3,ותוספות המציעות גמישות
אמיתית.
● התחל לעבוד עם מערכת  HP RP5לסביבה קמעונאית וצור את הפתרון הטוב ביותר לסביבות קמעונאיות עבור העסק שלך עם כניסות התומכות במגוון
רחב של ציוד היקפי ,החל ממגירות קופה וסורקי ברקודים וכלה בתצוגות3.
● התאם את העסק שלך לעתיד עם מבחר יציאות רחב ,לרבות יציאות טוריות ,מקביליות ,ועד  14יציאות  .USBיציאות  VGAו DisplayPort-עם כרטיס
 DisplayPortשני אופציונלי 3,תומכות בעד שלושה צגים נפרדים הפונים למפעיל או ללקוח3.

ניהול ואבטחה קלים.

● נקודת מכירה לא חייבת להיות מורכבת .באפשרותך ליהנות מניהול פשוט בעלות נמוכה עם מאפיינים מובנים המסייעים להבטיח הגנה על נתוני
הלקוח ועל המסופים.
● קבל שליטה רבה יותר וחסוך יותר בעלויות הודות לטכנולוגיית  4Intel® vPro™ AMTותוכנות לניהול מחשבי לקוח של  HPו5.LANDesk-

סמוך על החומרה.

● בעולם הקמעונאות התובעני אינך יכול להרשות לעצמך להאט את הקצב .עמידות של מבנה קשיח המיועד לשימוש בחנויות ומערכת קירור מוגדלת
מבטיחות כי לא תחמיץ דבר.

הגיבוי הטוב ביותר.

● קבל גמישות פריסה עם מחזור חיים בן חמש שנים ושירות והתמיכה עטורי הפרסים של  .HPאחריות מוגבלת למשך שלוש שנים כלולה כסטנדרט,
וכיסוי נוסף למשך עד חמש שנים זמין עם שירותי  HP Care Pack Servicesאופציונליים6.
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טבלת מפרטים

גורם צורה

Small Form Factor

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 64-bit
Windows 10 IoT Enterprise Pro Retail 64-bit1
2Windows 8.1 Pro 64-bit
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 64-bit2
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)3-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)3-
Windows Embedded POSReady 7 32-bit2
Windows Embedded POSReady 7 64-bit2
FreeDOS 2.0

ערכת שבבים

Intel® Q87 Express

חריצי זיכרון

 4רכיבי DIMM

מעבדים זמינים

זיכרון מרבי

1

מעבד  Intel® Core™ i7-4770Sעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4570Sעם כרטיס גרפי ,2.9 GHz) Intel HD 4600
מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4430עם כרטיס גרפי  ,3 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3420עם כרטיס גרפי
 ,3.2 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron™ G1820עם כרטיס גרפי  ,2.7 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(14
עד 32 GB4

אחסון פנימי

 500 GBעד  7,200) 2 TB SATAסל"ד(
עד 500 GB SATA SED5
 32 GBעד 256 GB SATA SSD5
 128 GBעד 256 GB SATA SE SSD5

כרטיס גרפי זמין

כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphicsכרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 4400כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 4600כרטיס גרפי (2 NVIDIA NVS 510 ;(1 GB) NVIDIA NVS 315
GB)10,11

תקשורת

 Intel I217LM GbE :משולב; ) Intel I210-T1 PCIe GbEאופציונלי(; כרטיס  Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIeאלחוטי )אופציונלי(; כרטיס Broadcom NetXtreme GbE PCIe
)אופציונלי(7,8,9

כונן אופטי

שמע

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
תאים לכונן )פנימי(

5

SATA DVD-ROM6

שמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל ) Realtek ALC261כל היציאות הן סטריאו( .יציאות וכניסות אחוריות ) 3.5מ"מ( ורמקול פנימי

 PCIe x16בחצי גובה ) PCIe x16 ;(x16בחצי גובה ) PCI 2 ;(x4בגובה מלא או (x1) PCIe

 5יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת  USBבעלת מקור מתח  24וולט;  2יציאות טוריות בעלות מקור מתח ) 5וולט 12/וולט(; יציאת  PS/2למקלדת; יציאת  PS/2לעכבר;
יציאת  ;VGAיציאת ;DisplayPort 1.2יציאת  ;DVIכניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;RJ-45יציאת ) RJ-12מגירת קופה(
)יציאות אופציונליות כוללות יציאה אחת מקבילית ,יציאת  ,eSATAעד  6יציאות  USBשל  12וולט ,יציאת  DisplayPortנוספת ,ו -2יציאות  RS-232באמצעות כרטיס טורי(
שני3.5"-

תאים לכונן )חיצוני(

אחד5.25"-

ניהול אבטחה

שבב אבטחה משובץ  TPM 1.2משולב עם כרטיס רשת ) Broadcom NICמודול  TPMמושבת במקומות שבהם השימוש מוגבל לפי חוק(; חבילת תוכנות אבטחה HP ProtectTools
 ;Security Software Suiteהפעלה/השבתה של יציאות טוריות ,מקבילות) USB ,דרך ) Smart Card Manager ;BIOS); HP Credential Managerלרכישה בנפרד(; כרטיסי PUSB
של  12וולט )לרכישה בנפרד(; ) Power Configurable Serial Port Card COM 3 & 4לרכישה בנפרד(; התקנה על קיר )לרכישה בנפרד(; ערכת HP Desktop Security Lock Kit
)מנעול וכבל( )לרכישה בנפרד(; כבל אבטחה עם מנעול ) Kensingtonלרכישה בנפרד(; מכסה כבלים/לוח בקרת חיבורים אחורי של ) HPלרכישה בנפרד(13

ממדים )ר  xע  xג(

 10 x 37.9 x 33.8ס"מ

תוכנה

מתח

משקל

חבילת אבטחה  ;HP Software Management Agent ;HP Vision Diagnostics ;HP ProtectTools Security Suiteמהדורת  ;PDF Complete Corporateסוכן Computrace
עבור מחשבים שולחניים; קנה את Office
טכנולוגיית  ;HP Client Catalog for Microsoft SMS ;Intel® vPro™ Technology; Intel Standard Manageabilityמנהל הורדות HP SoftPaq; HP System Software
Manager12

 240וואט עם יעילות של  PFC ,90%פעיל

 6.84ק"ג
נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®15
אחריות

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור.
בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

גיליון נתונים

מערכת  HP RP5 Retailדגם 5810
אביזרים ושירותים )לא כלול(
צג מגע HP L6015tm Retail
בגודל  15אינץ'

צג המגע  HP L6015tm Retail Touch Monitorהמלוטש והמסוגנן בגודל  15אינץ' תוכנן לביצועים מוגברים ,שימושיות משופרת ועמידות
יוצאת דופן בסביבות קמעוניות ומקומות אירוח.

מספר מוצרA1X78AA :

סורק HP Imaging Barcode
Scanner

בשימוש יחד עם מערכות  ,HP Point of Sale Systemsסורק  HP Imaging Barcode Scannerמציע סדרת מאפיינים משופרת לשיפור איסוף
המידע.

מגירת קופה של  HPלמשימות
תובעניות

עיצוב עמיד וחסכוני במקום מספק ביצועים אמינים גם בסביבות הקמעונאיות התובעניות ביותר.

מספר מוצרFK182AA :

מקלדת HP USB POS Keyboard
עם קורא פס מגנטי

המקלדת  HP USB POS Keyboardהכוללת פריסת  QWERTYמלאה בגורם צורה קומפקטי של 14אינץ' ,מציעה ניצול מיטבי של שטח העבודה
בסביבות קמעונאיות המוגבלות במקום .העיצוב החזק שלה גם מציע מקשים העמידים בפני נוזלים ואבק.

מדפסת קבלות HP PUSB
Thermal Receipt Printer

מדפסת הקבלות  HP PUSB Thermal Receipt Printerנועדה לסביבות קמעונאיות עם העיצוב העמיד וביצועי ההדפסה שלה .גודלה
הקומפקטי הופך אותה למושלמת עבור סביבות מוגבלות במקום.

למשך  5שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  5שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור פתרון ה Retail-שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרUL590E :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרBW868AA :

מספר מוצרFK218AA :

מספר מוצרFK224AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .מחשוב  64-bitבארכיטקטורת ® Intelמצריך מערכת מחשב עם מעבד ,מערך שבבים ,BIOS ,מערכת
הפעלה ,מנהלי התקן ויישומים שמותאמים לארכיטקטורת  .Intel® 64המעבדים לא יפעלו )כולל הפעלה של  (32-bitללא  BIOSהמותאם לארכיטקטורת  .Intel® 64הביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך.
המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
] [2עבור כוננים קשיחים וכונני  1 = GB ,SSDמיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30 GBשמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 3מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות .לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות ,עיין במפרט המהיר של המוצר.
 4לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של  ,vProכגון טכנולוגיית  Intel® Active Managementו ,Intel Virtualization-נדרשת תוכנת צד שלישי נוספת .זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  Intel vProתלויה בספקי תוכנה
של צד שלישי .נדרש .Windows
] [5תוכנת  8 LANDeskנמכרת בנפרד .יש לחבר את ההתקנים המנוהלים לשרת הניהול .פונקציונליות המבוססת מיקום דורשת שירות תחזוקה פעיל של  .LANdeskפונקציית המחיקה מבצעת "איפוס" של  Windows 8.1ומחייבת שימוש במערכת הפעלה
 .Windows 8.1פונקציית הנעילה מבצעת "נעילת המחשב" של .Windows
 6שירותי  HP Care Packזמינים לרכישה בנפרד .רמות שירות וזמני תגובה לשירותי  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
.www.hp.com/go/cpc

הערות שוליים למפרטים טכניים

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  WindowsבמלואהWindows .
 10מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 2חלק מהמאפיינים אינם זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר
בכתובת .http://www.microsoft.com
 3במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Proומצורף גם רישיון ומדיה לתוכנת  .Windows 8.1 Proניתן להשתמש בגרסה אחת בלבד של תוכנת  Windowsבכל פעם .מעבר בין הגרסאות יחייב אותך להסיר התקנה של גרסה אחת ולהתקין את
הגרסה האחרת .עליך לגבות את כל הנתונים )קבצים ,תמונות ,וכדומה( לפני הסרת התקנה והתקנה של מערכות הפעלה כדי למנוע אובדן נתונים.
] [4יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windows 64-bitאו  .Linuxעם מערכות הפעלה מסוג  ,Windows 32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 5עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 6כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרחבה נוספת .שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט .המהירויות בפועל עשויות להשתנות .תאימות למדיית שכבה כפולה עשויה להשתנות מאוד בנגני  DVDביתיים
ובכונני  DVD-ROMשונים .לתשומת לבך DVD-RAM ,אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של  2.6GBבעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה כפולה בגרסה .1.0
 7זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת
 8המהירויות של רשת  Gigabit Ethernetעשויות להשתנות.
 9לשימוש ב -802.11נדרשת נקודת גישה אלחוטית וחיבור לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11כרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 12טכנולוגיית  Intel® vPro™ Technologyזמינה בדגמים הכוללים מעבדי  Intel® Core™ i7ו.Intel® Core™ i5-
 HP ProtectTools 13דורש .Windows
] Multi-Core [14מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב  .64-bitהביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה
והתוכנה שברשותך .המספור של
 Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 15בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת
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השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

 © Copyright 2013-2016 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה
בהצהרות האחריות המפורשת ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה
או השמטות במסמך זה Pentium ,Core ,Intel .ו Celeron-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות אחרות ENERGY STAR .הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות
לשמירה על איכות הסביבה ) (EPAבארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
 ,4AA5-2027HEEמאי 2016

