Φύλλο δεδομένων

HP RP2 Retail System Model 2000
Ένας απαραίτητος AiO σχεδιασμένος για περιβάλλοντα λιανικής και φιλοξενίας
Επωφεληθείτε από την αξιόπιστη και
σταθερή απόδοση του HP RP2 Retail
System, ενός κομψού και μικρού
All-in-One (AiO) με οθόνη αφής, ο
οποίος επισκευάζεται εύκολα και
μπορεί να υλοποιηθεί σε
οποιοδήποτε σημείο της επιχείρησής
σας ως λύση self-service για τους
πελάτες ή σταθμός εργασίας για τους
υπαλλήλους.

Λεπτός, κομψός και εξαιρετικός για μικρούς χώρους.

● Εξασφαλίστε ευελιξία για το κατάστημά σας με αυτό τον AiO μικρού μεγέθους. Οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης σάς δίνουν
τη δυνατότητα να τον τοποθετήσετε σε πάγκο, σε kiosk ή ακόμα και στον τοίχο ή σε κολόνα.1,2

Προσαρμόστε το

● Προσαρμόστε το σύστημα στο περιβάλλον σας με το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας και ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο
περιφερειακών HP POS.3

Αποτελεσματική, αναβαθμίσιμη απόδοση.

● Εξασφαλίστε αδιάλειπτη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα με έναν ισχυρό επεξεργαστή Intel® τετραπλού πυρήνα4,
κάρτα γραφικών Intel, μνήμη RAM έως 8 GB5 και αποθήκευση της επιλογής σας.

Αξιοπιστία που μπορείτε να εμπιστευθείτε.

● Δεν χρειάζεται πια να σας τρομάζουν τα ατυχήματα με υγρά. Η στεγανή σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα IP54-qualified εμποδίζει τα
υγρά να εισχωρήσουν στο σύστημα που είναι σχεδιασμένο για εκτεταμένη χρήση και έχει ελεγχθεί για χτυπήματα και δονήσεις.
● Προσαρμόστε τη λύση σας και επιλέξτε μια περιφερειακή συσκευή HP POS3 που συνδέεται σε οποιαδήποτε από τις τρεις θύρες
USB που υπάρχουν στο πλαίσιο της οθόνης.
● Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη γκάμα καρτών και να υποστηρίξετε κρυπτογράφηση Triple DES και AES βάσει
υλικού, με την ενσωματωμένη συσκευή MSR μίας κεφαλής ΗΡ.3
● Δείξτε ευανάγνωστες πληροφορίες συναλλαγών στους πελάτες σας με την ενσωματωμένη οθόνη 2x20 HP Retail.3
● Δείτε τις συναλλαγές των πελατών και παρουσιάστε ενδιαφέρον, έγχρωμο και δυναμικό περιεχόμενο με την ενσωματωμένη
οθόνη CFD 17,78 cm (7'') HP Retail.3
● Σαρώστε γραμμοκώδικες 1D και 2D γρήγορα και με ασφάλεια με τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμοκώδικα HP Retail.3
● Βελτιώστε την ασφάλεια του σημείου πώλησης και δώστε στους υπαλλήλους σας τη δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας με
χρήση βιομετρικών στοιχείων με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP Retail.3
● Δώστε προσωπικό χαρακτήρα στην εμπειρία των πελατών σας με online/απομακρυσμένους αντιπροσώπους και παρέχετε
απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη με την ενσωματωμένη κάμερα web HP Retail.3
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Μορφή

All-in-one

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 bit
Windows 8.1 Pro 64 bit1
Windows Embedded POSReady 7 32 bit
Windows Embedded POSReady 7 64 bit
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2,3
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2,3
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Celeron® J1900 με γραφικά Intel HD (2,00 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)4

Chipset

Ενσωματωμένο chipset στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM5

Υποδοχές μνήμης

1 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

320 GB έως 500 GB SATA (7200 rpm)6
έως 500 GB SED SATA6
32 GB έως 64 GB SSD SATA6
128 GB έως 256 GB SATA SE SSD6

Οθόνη / Τεχνολογία αφής

Οθόνη ευρείας προβολής 14'' με τεχνολογία αφής ωμικής αντίστασης 5 συρμάτων

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD8,9

Ήχος

Τεχνολογία διαχείρισης ήχου DTS Studio Sound με θύρες γραμμής εξόδου/ακουστικών και γραμμής εισόδου/μικροφώνου στον πίνακα εισόδου/εξόδου.
Δύο εσωτερικά ηχεία στην κεφαλή της οθόνης

Επικοινωνίες

Mini κάρτα ασύρματου δικτύου HP 802.11a/b/g/n (2x2) δύο συχνοτήτων με Bluetooth® (προαιρετικά)7

Θύρες και υποδοχές

4 RJ-50 (δυνατότητα διαμόρφωσης τροφοδοσίας), 1 USB 3.0, 3 USB 2.0, 3 USB 2.0 (στην οθόνη), 1 τροφοδοτούμενη USB 12V, 1 τροφοδοτούμενη USB
24V, 1 συρτάρι μετρητών, 1 DisplayPort, 1 RJ-45
Τα διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν καλώδια προσαρμογέα RJ-50 σε DB9 (μήκους 1 ή 2 μέτρων)

Διαχείριση ασφάλειας

Κιτ κλειδαριάς καλωδίου HP (προαιρετικά)

Ισχύς

180 W με απόδοση 89%, ενεργό PFC

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

35,59 x 22,53 x 36,62 cm

Βάρος

6,83 kg
Με βάση

Πιστοποίηση περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT ® Gold
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)
Ενσωματωμένος σαρωτής
γραμμοκώδικα για
συστήματα λιανικής ΗΡ

Σαρώστε με ακρίβεια γραμμοκώδικες 1D και 2D με τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμοκώδικα HP Retail. Επιταχύνετε
τις συναλλαγές και εξοικονομήστε χώρο χάρη στην κομψή και ευέλικτη σχεδίαση, που εξασφαλίζει εύκολη σύνδεση με
τις λύσεις λιανικής all-in-one RP7 και RP2 και επιλεγμένες οθόνες συστημάτων λιανικής της ΗΡ.

Οθόνη πελάτη HP Retail
Integrated 7 ιντσών

Δώστε στους πελάτες σας μια σαφή εικόνα των συναλλαγών τους και μοιραστείτε δυναμικό περιεχόμενο στο σημείο
πώλησης με αυτή την οθόνη LCD 7 ιντσών. Ενσωματώνεται εύκολα στη λύση λιανικής και σας δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε εικόνες και γραφικά για να βελτιώνετε την εμπειρία των πελατών σας.

Αριθμός προϊόντος: E1L07AA

Αριθμός προϊόντος: F7A92AA

Σειριακός/USB εκτυπωτής
αποδείξεων HP Value

Συμπληρώστε τη λύση λιανικής με τον εκτυπωτή αποδείξεων σειριακής/USB σύνδεσης HP Value, έναν θερμικό
εκτυπωτή αποδείξεων σχεδιασμένο να προσφέρει σταθερή απόδοση και αξιοπιστία σε περιβάλλοντα λιανικής.

Ενσωματωμένη οθόνη HP
Retail 2 x 20

Δώστε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να βλέπουν καθαρά τις πληροφορίες τιμών και προϊόντων στο σημείο
πώλησης με την ενσωματωμένη οθόνη LCD HP Retail 2x20, η οποία είναι στραμμένη προς τους πελάτες και συνδέεται
εύκολα στη λύση λιανικής που χρησιμοποιείτε.

Αριθμός προϊόντος: F7M66AA

Αριθμός προϊόντος: G6U79AA

Ενσωματωμένη συσκευή
ανάγνωσης δακτυλικών
αποτυπωμάτων HP Retail

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στους
εμπόρους λιανικής στα συστήματα POS, παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας υπαλλήλου για το άνοιγμα της
ταμειακής μηχανής για τη λήψη μετρητών και την έγκριση ορισμένων συναλλαγών.

Αριθμός προϊόντος: QZ672AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Φροντίστε για τον κατάλληλο εξαερισμό σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης.
Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
4 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.
5 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.
1
2
3

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8 και Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8 και Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να
απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
2 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Το σύστημα αυτό μπορεί να απαιτεί αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows 7. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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 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.
5 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.
6 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8,1) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το
λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
7 Η σύνδεση 802.11 απαιτεί χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
8 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
9 Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel HD 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.
10 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να
μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
1

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/pos
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
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Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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