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HP RP5 Perakende Satış Sistemi Modeli 5810
Her perakende ortamına uygun platform
Perakende satış ortamı zorluklarıyla
başa çıkarak satış yapmaya
odaklanmanızı sağlayan çok yönlü ve
yüksek performanslı HP RP5
Perakende Satış Sistemi, Model 5810
ile mağaza içinden ofis kısmına kadar
her alanda kontrol edebileceğiniz
esneklik ve genişletme özelliklerine
sahip olun.

Performans sunan güç.

● Perakende satış işlemleriyle ilgili tüm zorluklarla baş etmenizi sağlayan, sizin seçeceğiniz işletim sistemi, 4. nesil Intel® Core™
işlemciler1 ve depolama çözümleriyle en zorlu ortamlarda bile öne çıkın.
● 2 TB'e kadar HDD'ler, 256 GB'e kadar SSD'ler2 ve işiniz ile birlikte büyütülebilen üç sürücü genişletme yuvası3 arasından seçim
yaparak ihtiyacınız olan tüm depolama alanını elde edin.

Kendinize en uyan şekilde ayarlayın.

● Çeşitli çevre birimlerini destekleyen eski ve yeni teknolojili bağlantı noktaları3 ve gerçek esneklik sağlayan eklentiler ile sisteminizi
gereksinimlerinize göre yapılandırın.
● HP RP5 Perakende Satış Sistemi ile başlayarak, para kasası ve barkod tarayıcılardan ekranlara kadar çeşitli çevre birimlerini
destekleyen girişlerle işletmeniz için en iyi perakende satış çözümünü oluşturun.3
● Seri, paralel ve 14 adede kadar USB dahil olmak üzere geniş bağlantı noktası seçenekleriyle işinizi gelecekteki gelişmelere uygun
hale getirin. VGA ve DisplayPort bağlantı noktaları, isteğe bağlı ikinci DisplayPort kartı ile3 üç adede kadar bağımsız operatörü
veya müşteri karşılama ekranını destekler.3

Yönetim ve güvenlik artık daha kolay.

● POS karmaşık olmak zorunda değil. Müşterileri verileri ve terminallerinin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olan yerleşik özellikler
sayesinde basit ve düşük maliyetli yönetim olanakları elde edin.
● HP ve LANDesk istemci yönetim yazılımı ve Intel® vPro™ AMT4 ile daha fazla denetim elde edin ve daha az harcama yapın.5

Donanımınıza güvenin.

● Zorlu perakende dünyasında, yavaşlamayı göze alamazsınız. Perakende açısından güçlendirilmiş dayanıklılık ve büyük boyutlu
soğutma sistemi ile hiçbir şeyi atlamazsınız.

En iyilerle desteklenmektedir.

● Beş yıllık yaşam döngüsünün yanı sıra ödüllü HP hizmet ve desteği ile kullanım esnekliği elde edin. Üç yıllık sınırlı garanti standart
olarak sunulur ve isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetleri ile beş yıl kadar ek kapsama temin edilebilir.6
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HP RP5 Perakende Satış Sistemi Modeli 5810
Teknik Özellikler Tablosu

Form faktörü

Small Form Factor

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)3
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)3
Windows Embedded POSReady 7 32-bit2
Windows Embedded POSReady 7 64-bit2
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Core™ i7-4770S, Intel HD Grafik Kartı 4600 (3,1 GHz, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4570S, Intel HD Grafik Kartı 4600 ile (2,9 GHz, 6 MB
önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i3-4430, Intel HD Grafik Kartı 4600 ile (3 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Pentium® G3420, Intel HD Grafik Kartı
ile (3,2 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron™ G1820 Intel HD Grafik Kartı ile (2,7 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)14

Yonga kümesi

Intel® Q87 Express

Azami Bellek

En fazla 32 GB4

Bellek yuvaları

4 DIMM

Dahili depolama

500 GB En fazla 2 TB SATA (7200 dev./dk.)5
En fazla 500 GB SATA SED5
32 GB En fazla 256 GB SATA SSD5
128 GB En fazla 256 GB SATA SE SSD5

Optik Sürücü

SATA DVD-ROM6

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Intel® HD Grafik Kartı; Intel® HD Grafik Kartı 4400; Intel® HD Grafik Kartı 4600; NVIDIA NVS 315 (1 GB); NVIDIA NVS 510 (2 GB)10,11
Ses

Realtek ALC261 codec ile HD ses (tüm bağlantı noktaları stereodur). Hat çıkışı ve hat girişi arka bağlantı noktaları (3,5 mm) ve dahili hoparlör

İletişim

: Tümleşik Intel I217LM GbE; Intel I210-T1 PCIe GbE (isteğe bağlı); Intel 7260 802.11 a/b/g/n kablosuz PCIe (isteğe bağlı); Broadcom NetXtreme GbE PCIe
(isteğe bağlı)7,8,9

Genişletme Yuvaları

1 yarı yükseklikte PCIe x16 (x16); 1 yarı yükseklikte PCIe x16 (x4); 2 tam yükseklikte PCI veya PCIe (x1)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

5 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 24V USB destekli; 2 elektrikli seri (5V/12V); 1 PS/2 klavye; 1 PS/2 fare; 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2; 1 ses girişi 1 ses çıkışı; 1 RJ-45; 1
RJ-12 (yazar kasa çekmecesi)
(1 paralel, 1 eSATA, en fazla 6 adet 12V USB, ek DisplayPort ve seri kart üzerinden 2 RS-232 ek isteğe bağlı bağlantı noktaları bulunur)

Sürücü Bölmeleri (Dahili)

İki adet 3,5 inç

Sürücü Bölmeleri (Harici)

Bir adet 5,25"

Yazılım

HP ProtectTools Security Suite; HP Vision Tanılama; HP Software Management Agent; PDF Complete Corporate Edition; Masaüstü Bilgisayarlar için
Computrace aracısı; Office Satın Alın
Intel® vPro™ Teknolojisi; Intel Standart Yönetilebilirlik; Microsoft SMS için HP İstemci Kataloğu; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; HP System Software
Manager12

Güvenlik Yönetimi

Broadcom NIC ile tümleştirilmiş TPM 1.2 Yerleşik Güvenlik Yongası (TPM modülü, kullanımın yasalarca kısıtlandığı yerlerde devre dışı bırakılmıştır); HP
ProtectTools Security Software Suite; Seri, paralel, USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); HP Credential Manager; Akıllı Kart Yöneticisi
(ayrıca satılır); 12V PUSB Kartları (ayrıca satılır); Gücü Yapılandırılabilir Seri Bağlantı Noktası Kartı COM 3 & 4 (ayrıca satılır); Duvar montajı (ayrıca satılır); HP
Desktop Güvenlik Kilidi Takımı (kilit ve kablo) (ayrıca satılır); Kensington kilitli güvenlik kablosu (ayrıca satılır); HP Arka Bağlantı Noktası/Kablo Denetim Kapağı
(ayrıca satılır)13

Güç

240 W %90 verimli, aktif PFC

Boyutları (e x d x y)

33,8 x 37,9 x 10 cm

Ağırlık

6,84 kg
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur15

Garanti

Üç yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık
gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP L6015tm 15 inç
Perakende Dokunmatik
Monitör

Cam kaplamalı şık bir çerçeveye sahip olan HP L6015tm 15 inç Perakende Dokunmatik Monitör, perakende satış ve
ağırlama ortamlarında daha yüksek performans, daha rahat kullanım ve olağanüstü bir dayanıklılık için tasarlanmıştır.

HP Görüntüleme Barkod
Tarayıcı

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

HP Ağır Hizmet Para Kasası

Yer tasarrufu sağlayan dayanıklı tasarımı, en zorlu perakende satış ortamlarında bile güvenilir bir performans sağlar.

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.

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: UL590E

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

Ürün numarası: A1X78AA

Ürün numarası: BW868AA

Ürün numarası: FK182AA

Ürün numarası: FK218AA

Ürün numarası: FK224AA
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Mesaj Altbilgileri
Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit
bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir
BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
2 Sabit sürücüler ve SSD'ler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. 30 GB'ye kadar bir bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
3 İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya eklenti özelliği olarak satılır. Tam uyumluluk listesi için ürünün Özet Bilgiler kısmına bakın.
4 Intel® Etkin Yönetim Teknolojisi ve Intel Sanallaştırma Teknolojisi gibi bazı vPro işlevlerinin çalıştırılabilmesi için ek üçüncü taraf yazılımlar gerekir. Intel vPro teknolojisi için gelecekte "sanal cihaz" uygulamalarının olması
üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Microsoft Windows gereklidir.
5 8 LANDesk yazılımı ayrıca satılır. Yönetilen aygıtların yönetim sunucusuna bağlanması gerekir. Konuma dayalı işlevler için etkin LANDesk bakım hizmeti gerekir. Silme işlevi "Windows 8.1 Sıfırlama" işlemini uygular ve
Windows 8.1 gerektirir. Kilit, Windows "Bilgisayarı Kilitle” işlevini gerçekleştirir.
6 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın.
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Teknik Özellikler Altbilgileri
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
3 Bu sistem Windows 7 Pro yazılımı önceden yüklenmiş olarak gönderilir ve Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamı içerir. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası
geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Veri kaybını önlemek için işletim sistemlerini kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.
4 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle
tamamen kullanılamayabilir.
5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 8.1 için) sistem diski ayrılmıştır.
6 Optik sürücüler, isteğe bağlı veya ek özelliklerdir. Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve
DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 Çift Taraflı Sürüm 1.0 ortamlardan okuyamaz veya bu ortamlara yazamaz.
7 İsteğe bağlı veya eklenti özellik
8 Gigabit ethernet hızları değişebilir.
9 802.11 için kablosuz erişim noktası ve Internet bağlantısı gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11 Tümleşik Intel HD grafik işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
12 Intel® vPro™ Teknolojisi, Intel® Core™ i7 ve Intel® Core™ i5 işlemciler olan modellerde mevcuttur.
13 HP ProtectTools yazılımı için Windows gerekir.
14 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi
gereklidir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
15 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® kayıtlıdır. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
1

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

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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