Taulukot

HP RP2 2000 -vähittäismyyntijärjestelmä
Erityisesti kauppoihin ja edustustiloihin suunniteltu monitoimilaite
HP RP2 -vähittäismyyntijärjestelmä
tarjoaa luotettavaa ja vakaata
suorituskykyä, sillä se on tyylikäs,
kompakti ja helposti huollettava
kosketusnäyttöinen monitoimilaite,
joka on mahdollista ottaa käyttöön
koko yrityksessä joko asiakkaiden
itsepalveluratkaisuna tai
käyttäjäasemana.

Ohut, tyylikäs ja sopii erinomaisesti pieniin tiloihin.

● Kompakti monitoimilaite lisää liiketoimintasi monipuolisuutta. Joustavien kiinnitysvaihtoehtojen ansiosta voit asettaa sen
kassalle, viedä sen myyntikojuun tai kiinnittää sen seinään tai pylvääseen.1,2

Mukauta mielesi mukaan.

● Räätälöi järjestelmä ympäristöösi sopivaksi valitsemallasi käyttöjärjestelmällä ja laajennetulla HP:n kassapäätejärjestelmän
mukautettavien oheislaitteiden valikoimalla.3

Tehokasta suorituskykyä myös tulevaisuuden tarpeisiin.

● Saat tasaisen käytettävyyden vaativissakin ympäristöissä kestävien neljän ytimen Intel®-suorittimien,4 Intel-näytönohjaimen,
jopa 8 Gt:n RAM-muistin5 ja valitsemasi tallennustilan ansiosta.

Käyttövarmuutta ja luotettavuutta.
● Pysy luottavaisena myös ympäristöissä, joissa on roiskeita ja läikkyviä nesteitä – umpinainen, tuulettimeton IP54-qualified estää
niiden pääsyn laitteen sisään, ja lisäksi laite on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön ja sen iskujen ja tärinän kestävyys on testattu.
● Mukauta ratkaisuasi valitsemalla jokin HP:n kassapääteratkaisun lisälaite3, joka voidaan kytkeä mihin tahansa kolmesta näytön
reunalla olevasta USB-portista.
● HP:n integroidun yksipäisen magneettinauhanlukijan avulla voit hyväksyä useita eri kortteja ja tukea laitteistoon soveltuvaa
kolminkertaista DES- ja AES-salausta.3
● Integroidulla HP Retail 2×20 -näytöllä voit toimittaa asiakkaille helposti luettavia maksutapahtumatietoja.3
● Lävistäjältään 17,78 cm:n (7 tuuman) integroidulla HP Retail -asiakasnäytöllä voit tuoda näkyviin asiakastapahtumat ja jakaa
mielenkiintoista, värikästä ja dynaamista sisältöä.3
● Integroitu HP Retail -viivakoodinlukija lukee 1D- ja 2D-viivakoodit tarkasti ja nopeasti.3
● Integroidulla HP Retail -sormenjälkitunnistimella voit parantaa kassapäätejärjestelmän turvallisuutta ja mahdollistaa
työntekijöiden biometrisen tunnistamisen.3
● Voit mukauttaa asiakaskokemusta verkossa tai etänä palvelevien asiakaspalvelijoidemme avulla tai ottaa käyttöön etänä
palvelevan teknisen tuen integroidulla HP Retail -verkkokameralla.3
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Koko

All-in-one

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail, 64-bittinen
Windows 8.1 Pro, 64-bittinen1
Windows Embedded POSReady 7 32-bittinen
Windows Embedded POSReady 7 64-bittinen
Windows 7 Professional 32 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta)2,3
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro - version muunto-oikeuksien kautta)2,3
FreeDOS 2.0

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Celeron® J1900 -suoritin ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (2,00 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)4
Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt 1 333 MHz DDR3 SDRAM5

Muistipaikat

1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

320 Gt enintään 500 Gt SATA (7 200 k/min)6
enintään 500 Gt SATA SED6
32 Gt enintään 64 Gt SATA SSD6
128 Gt enintään 256 Gt SATA SE SSD6

Näyttö- tai kosketustekniikka Lävistäjältään 14 tuuman laajakuvanäyttö ja viisijohtoinen resistiivinen kosketustekniikka
Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu Intel®-teräväpiirtografiikka8,9

Ääni

DTS Studio Sound -äänenhallintatekniikka ja linja-/kuulokelähtö- ja linja-/ mikrofonituloportit I/O-paneelissa. Kaksi sisäistä kaiutinta näyttöyksikössä

Tietoliikenne

Langaton kaksikaistainen HP 802.11a/b/g/n (2×2) -minikortti ja Bluetooth® (valinnainen)7

Portit ja liittimet

4×RJ-50 (virta asetettavissa); USB 3.0 -portti; 3 USB 2.0 -porttia; 3 USB 2.0 -porttia (näyttö); 12 V:n teholla toimiva USB-portti; 24V:n teholla toimiva
USB-portti; kassalaatikko; DisplayPort-liitäntä; RJ-45-portti
Saatavilla olevia vaihtoehtoja ovat muun muassa yhden tai kahden metrin pituiset sovitinjohdot, joissa on RJ50- ja DB9-liitin

Suojauksen hallinta

HP:n avaimellinen kaapelilukkosarja (lisävaruste)

Virta

180 W, 89 prosentin hyötysuhde, aktiivinen tehokertoimen korjaus

Mitat (L x S x K)

35,59×22,53×36,62 cm

Paino

6,83 kg
jalustan kanssa

Ympäristösertifiointi

Vähähalogeeninen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Gold -rekisteröity

Takuu

3 vuoden (3-3-3) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää 3 vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt
rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
Integroitu HP Retail
-viivakoodinlukija

Integroitu HP Retail -viivakoodinlukija lukee 1D- ja 2D-viivakoodit tarkasti. Nopeuta tapahtumia ja säästä tilaa – älykäs
ja joustava ratkaisu, joka on helppo liittää HP RP7- ja RP2 -myyntipistelaitteisiin ja tiettyihin HP:n myyntipistenäyttöihin.

Integroitu 7-tuumainen HP
Retail -asiakasnäyttö

Anna asiakkaille selkeä kuva tapahtumista ja jaa dynaamista sisältöä myyntitilanteessa käyttämällä tätä lävistäjältään
7-tuumaista nestekidenäyttöä. Paranna asiakaskokemusta videosisällöllä ja grafiikalla käyttämällä laitetta, joka on
helppo yhdistää muuhun jälleenmyyntiratkaisuun.

Tuotenumero: E1L07AA

Tuotenumero: F7A92AA

HP Value -kuittitulostin
(sarjaportti/USB)

Täydennä vähittäismyyntiratkaisusi HP Value -kuittitulostimella, joka on vakaasti ja luotettavasti
vähittäismyyntiympäristöissä toimiva, sarjaportin tai USB-portin kautta liitettävä lämpökuittikirjoitin.

Integroitu HP Retail 2×20
-näyttö

Esitä kassalla asiakkaille hinta- ja tuotetiedot selkeästi käyttämällä jälleenmyyntiratkaisuun helposti yhdistettävää
integroitua HP Retail 2×20 -näyttöä, joka on asiakkaille kohdistettu nestekidenäyttö.

Integroitu HP Retail
-sormenjälkitunnistin

Integroitu HP Retail -sormenjälkilukija tarjoaa lisäturvaa jälleenmyyjille työntekijätunnistuksen, joka suojaa kassaa ja
jonka avulla voi hyväksyä tai hylätä yksittäisiä maksuja.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F7M66AA

Tuotenumero: G6U79AA

Tuotenumero: QZ672AA
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Viestin alaviitteet
Varmista asianmukainen tuuletus käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
Valinnaiset ominaisuudet myydään erikseen tai lisälaitteina.
4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky
vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
5 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän
resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan käytettävissä.
1
2
3

Teknisten tietojen alaviitteet
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 ja Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia
Windows 8 ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 7:n versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja
osoitteessa http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
3 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Pro -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8,1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan.
Versiosta toiseen vaihtaminen edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen
käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.
4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky
vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
5 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän
resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan käytettävissä.
6 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelmistolle enintään 16 Gt (Windows 7) tai 30 Gt
(Windows 8.1).
7 802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
8 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
9 Integroitu Intel-teräväpiirtografiikka käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Näyttöä varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muuhun käyttöön.
10 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/pos
Ota käyttöön HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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