Podatkovni list

Blagajniški sistem HP RP5, model 5810
Platforma za vse trgovinske zahteve
Z blagajniškim sistemom HP RP5,
model 5810, vsestransko vrhunsko
napravo, ki je kos izzivom prodajnega
okolja, si zagotovite prilagodljivost in
razširljivost za nadzor vsega – od
prodajnega prostora do pisarn – da se
lahko osredotočite na prodajo.

Moč za učinkovitost.

● Izkažite se tudi v najzahtevnejših okoljih z lastno izbiro operacijskega sistema, procesorji Intel® Core™ 4. generacije1 in
pomnilnikom, kar vam pomaga pri spopadanju z vsemi prodajnimi izzivi.
● Zagotovite si ves pomnilniški prostor, ki ga potrebujete, z lastno izbiro trdih diskov z zmogljivostjo do 2 TB, SSD-jev do 256 GB2 in
treh ležišč za pogone3: širite svoja sredstva IT skupaj z rastjo podjetja.

Prilagodite po svojih željah.

● Priredite sistem svojim specifičnim potrebam s starejšimi in razvijajočimi se vrati, ki podpirajo široko paleto prodajne zunanje
opreme3 in dodatke, ki ponujajo resnično prilagodljivost.
● Začnite z blagajniškim sistemom HP RP5 in zgradite najboljšo prodajno rešitev za svoje podjetje z vhodi, ki podpirajo široko paleto
zunanjih naprav, od predalov za denar in bralnikov črtnih kod do zaslonov.3
● Pripravite svoje poslovanje na prihodnost s široko izbiro vrat, vključno z zaporednimi, vzporednimi in do 14 vrati USB. Vrata VGA
in DisplayPort, z dodatno drugo kartico DisplayPort,3 podpora za največ tri samostojne zaslone za upravljavca ali zaslone,
obrnjene proti strankam.3

Poenostavljeno upravljanje in varnost.

● POS ni nujno zapleten. Uživajte v preprostem in cenovno ugodnem upravljanju z vgrajenimi funkcijami, ki pomagajo pri
zagotavljanju varnosti podatkov strank in terminalov.
● Intel® vPro™ AMT4 in programska oprema za upravljanje odjemalcev proizvajalcev HP in LANDesk5 vam omogočata, da
nadzorujete več in porabite manj.

Zaupajte v svojo strojno opremo.

● V zahtevnem svetu prodaje si ne morete privoščiti upočasnitve. Vzdržljivost in velik hladilni sistem zagotavljata, da ne boste
zamudili ničesar.

Najboljša podpora.

● Zagotovite si prilagodljivo razmeščanje s petletno življenjsko dobo ter nagrajenimi HP-jevimi storitvami in podporo. Z izdelkom
dobite triletno standardno omejeno garancijo, z dodatnimi storitvami HP Care Pack Services pa pokrijete dodatne storitve za
obdobje petih let.6
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Blagajniški sistem HP RP5, model 5810
Tabela specifikacij

Lastnosti oblike

Ohišje majhne velikosti

Razpoložljiv operacijski
sistem

64-bitni operacijski sistem Windows 10 Pro1
64-bitni operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise Pro Retail1
Windows 8.1 Pro 64-bitni2
64-bitni operacijski sistem Windows Embedded 8.1 Pro Industry2
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)3
32-bitni sistem Windows Embedded POSReady 72
Windows Embedded POSReady 7 64-bitna različica2
FreeDOS 2.0

Razpoložljivi procesorji

Intel® Core™ i7-4770S z grafično kartico Intel HD 4600 (3,1 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-4570S z grafično kartico Intel HD 4600 (2,9
GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i3-4430 z grafično kartico Intel HD 4600 (3 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Pentium® G3420 z
grafično kartico Intel HD (3,2 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Celeron™ G1820 z grafično kartico Intel HD (2,7 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)14

Nabor vezij

Intel® Q87 Express

Največja velikost pomnilnika

Največ 32 GB4

Pomnilniške reže

4 DIMM

Notranji pomnilnik

500 GB Največ 2 TB SATA (7200 obr/min)5
Največ 500 GB SATA SED5
32 GB Največ 256 GB SATA SSD5
128 GB Največ 256 GB SATA SE SSD5

Optični pogon

SATA DVD-ROM6

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel® HD; Grafična kartica Intel® HD 4400; grafična kartica Intel® HD 4600; NVIDIA NVS 315 (1 GB); NVIDIA NVS 510 (2 GB)10,11

Zvočna kartica

Zvok HD s kodekom Realtek ALC261 (vsa vrata so stereo). Izhod in vhod v zadnjih vratih (3,5 mm) in notranji zvočnik

Komunikacije

: Vgrajena grafična kartica Intel I217LM GbE; Kartica Intel I210-T1 PCIe GbE (izbirno); Intel 7260 802.11 a/b/g/n brezžični PCIe (izbirno); Broadcom
NetXtreme GbE PCIe (izbirno)7,8,9

Razširitvene reže

1 reža PCIe x16 polovične višine (x16); 1 reža PCIe x16 polovične višine (x4); 2 reži PCI ali PCIe polne višine (x1)

Vrata in priključki

5 priključkov USB 2.0; 2 priključka USB 3.0; 1 24-voltni priključek z napajanjem prek USB-ja; 2 zaporedna priključka z napajanjem (5 V/12 V); 1 vhod PS/2 za
tipkovnico; 1 vhod PS/2 za miško; 1 priključek VGA; 1 priključek DisplayPort 1.2; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 priključek RJ-45; 1 priključek RJ-12
(blagajna)
(Dodatna izbirna vrata vključujejo 1 vzporedna, 1 eSATA, do 6 12 V USB, dodaten priključek DisplayPort in 2 RS-232 prek zaporedne kartice)

Ležišča za pogon (notranji)

Dva 3,5"

Ležišča za pogon (zunanji)

En 5,25"

Programska oprema

Varnostna zbirka HP ProtectTools; HP Vision Diagnostics; HP Software Management Agent; PDF Complete Corporate Edition; Computrace for Desktops
agent; Buy Office
Tehnologija Intel® vPro™; Intel Standard Manageability; HP Client Catalog za Microsoft SMS; HP SoftPaq Download Manager; HP Systems Software
Manager12

Upravljanje varnosti

Vdelan varnostni čip TPM 1.2 z omrežno kartico Broadcom NIC (modul TPM je onemogočen, kjer to določa zakonodaja); HP ProtectTools Security Software
Suite; omogočanje/onemogočanje zaporednih in vzporednih vrat ter vrat USB (prek BIOS-a); HP Credential Manager; Smart Card Manager (na voljo posebej);
kartice 12 V PUSB (na voljo posebej); kartica za zaporedna vrata COM 3 in 4 z možnostjo konfiguriranja napajanja (na voljo posebej); stenski nosilec (na voljo
posebej); komplet HP Desktop Security Lock (ključavnica in kabel) (na voljo posebej); varnostni kabel s ključavnico Kensington (na voljo posebej); HP-jev
pokrov za nadzor vrat/kabla na zadnji strani (na voljo posebej)13

Napajanje

240 W, 90-odstotna učinkovitost, aktivni PFC

Mere (š x g x v)

33,8 x 37,9 x 10 cm

Teža

6,84 kg
Dejanska teža je odvisna od konfiguracije

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®15

Garancija

Ta triletna (3-3-3) omejena garancija vključuje tri leta brezplačne zamenjave delov in brezplačnih posegov ter popravil na kraju uporabe. Pogoji in določila
se razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
15-palčni blagajniški
monitor na dotik HP
L6015tm

S svojo elegantno in gladko obliko 15-palčni blagajniški monitor na dotik HP L6015tm zagotavlja večjo zmogljivost in
uporabnost ter neverjetno vzdržljivost v trgovini ter hotelskem prostoru.

Bralnik črtnih kod HP
Imaging

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

Predal za denar HP Heavy
Duty

Oblika, ki prihrani prostor in je namenjena za veliko količino dela, omogoča zanesljivo učinkovitost celo v najzahtevnejših
prodajnih okoljih.

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: A1X78AA

Številka izdelka: BW868AA

Številka izdelka: FK182AA

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.

5-let naslednji delovni dan
na domu

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UL590E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: FK224AA
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Opombe k sporočilom
Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na
arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u,
ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
2 Za trde diske in SSD-je, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB prostora je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
3 Izbirne funkcije so naprodaj posebej ali kot dodatki. Za natančne podatke o združljivosti glejte Hitra navodila za izdelek.
4 Za delovanje nekaterih funkcij vPro, kot sta tehnologiji Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za
tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih ponudnikov programske opreme. Potrebujete operacijski sistem Microsoft Windows.
5 8 Programska oprema LANDesk je na voljo posebej. Upravljane naprave morajo biti povezane s strežnikom za upravljanje. Za funkcije, ki temeljijo na lokaciji, potrebujete aktivno storitev vzdrževanja LANDesk. Funkcija
Wipe izvede »ponastavitev sistema Windows 8.1« in zahteva operacijski sistem Windows 8.1. Funkcija Lock izvede »zaklepanje računalnika« Windows.
6 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev začne veljati na dan nakupa strojne opreme. Veljajo
nekateri pridržki in omejitve. Če želite podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
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Opombe k tehničnim podatkom
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev
strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika
internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev
strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
3 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno
različico programske opreme Windows. Za preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne
kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne bi izgubili.
4 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
5 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do 30 GB (za Windows 8.1) sistemskega diska.
6 Optični pogoni so izbirna ali dodatna funkcija. Kopiranje avtorsko zaščitenega gradiva je strogo prepovedano. Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Združljivost medijev Double Layer je pri nekaterih predvajalnikih DVD za
domačo uporabo in pogonih DVD-ROM različna. Opomba: DVD-RAM ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0.
7 Izbirna ali dodatna funkcija
8 Hitrosti Gigabit etherneta se lahko razlikujejo.
9 Brezžično omrežje 802.11 zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
10 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
11 Vgrajena grafična kartica Intel HD uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za delovanje videa. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju videa, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
12 Tehnologija Intel® vPro™ je na voljo pri modelih s procesorji Intel® Core™ i7 in Intel® Core™ i5.
13 Aplikacija HP ProtectTools zahteva operacijski sistem Windows.
14 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem.
Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
15 Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.
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Več informacij na
www.hp.eu/pos

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013-2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za
HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Vsebine iz tega dokumenta si ne razlagajte kot
dodatno garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino. Intel, Core, Pentium in Celeron so blagovne znamke družbe Intel
Corporation v ZDA in drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Vse druge blagovne znamke so last
svojih lastnikov.
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