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HP RP2 Perakende Satış Sistemi Modeli 2000
Perakende ve otelcilik sektörü için tasarlanan temel AiO.
Tüm işlerinizde müşteri tarafından
bakım yapılabilen bir çözüm veya
operatör istasyonu olarak
kullanabileceğiniz şık, küçük ve kolay
bakım yapılabilen dokunmatik ekranlı
All-in-One (AiO), HP RP2 Perakende
Satış Sistemi ile güvenilir ve güçlü bir
performans elde edin.

Şık, zarif ve küçük alanlar için mükemmeldir.

● Bu küçük AiO ile çok yönlü bir depolama alanı elde edin. Esnek montaj seçenekleri sayesinde tezgah üzerine yerleştirebilir, bilgi
noktasına dahil edebilir ya da duvara veya direğe monte edebilirsiniz.1,2

Özelleştirin.

● İşletim sistemi ve kapsamlı HP POS çevre birimlerinden oluşan kapsamlı portföyümüzden uygun bileşenleri seçerek ortamınıza
uygun bir sistem oluşturun.3

Verimli, geleceğe dönük performans.

● Güvenilir, Dört Çekirdekli Intel® işlemci,4 Intel grafik kartları, 8 GB'ye kadar RAM,5 ve depolama tercihinizle en zorlu ortamlarda
güvenilir çalışma süresi sağlayın.

Güvenebileceğiniz sağlamlık.

● Sıvıların sisteme girmesini engelleyen, daha geniş kapsamlı kullanım için tasarlanan, darbe ve titreşime karşı test edilen
IP54-qualified, sızdırmaz fansız tasarımı ile dökülme ve sıvı sıçramaları dert etmekten sizi kurtarır.
● Çözümünüzü özelleştirin ve ekranın kenarındaki üç USB bağlantı noktasından birine bağlanan HP POS çevre biriminden3 birini
seçin.
● Çeşitli kartları kabul eder ve donanım özellikli Üçlü DES ve AES şifreleme ile HP Tümleşik Tek Kafalı MSR'yi destekler.3
● HP Perakende Tümleşik 2x20 Ekran3 ile müşterilere kolayca okunabilir işlem bilgileri sunun.
● HP Perakende Tümleşik 17,78 cm (7") CFD ekran3 ile etkileyici, renkli, dinamik içerikler görüntüleyin.
● HP Perakende Tümleşik Barkod Tarayıcısı3 ile 1D ve 2D barkodları hızlı ve doğru bir şekilde okutun.
● Satış noktasında güvenliği artırın ve HP Perakende Tümleşik Parmak İzi Okuyucusu ile çalışanlar için biyometrik kimlik
doğrulaması sağlayın.3
● Çevrimiçi/uzak temsilcilerle müşteri deneyimini kişiselleştirin veya HP Perakende Tümleşik Web Kamerası ile uzaktan teknik
desteğe olanak sağlayın.3
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Form faktörü

All-in-one

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2,3
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2,3
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Celeron® J1900, Intel® HD Graphics ile (2,00 GHz, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)4

Yonga kümesi

İşlemciye tümleşik yonga seti

Azami Bellek

En fazla 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM5

Bellek yuvaları

1 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 500 GB SATA (7200 dev./dk.)6
en fazla 500 GB SATA SED6
32 GB en fazla 64 GB SATA SSD6
128 GB en fazla 256 GB SATA SE SSD6

Ekran / Dokunmatik
Teknolojisi

5 kablolu rezistif dokunma teknolojisine sahip 14 inç diyagonal geniş ekran

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik Intel HD Grafik8,9
Ses

DTS Studio Sound ses yönetim teknolojisine uygun G/Ç panelinde hat çıkışı/kulaklık ve hat girişi/mikrofon bağlantı noktaları. Ekran üzerinde iki adet dahili
hoparlör

İletişim

HP 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth® özellikli Kablosuz Çift Bantlı Mini Kart (isteğe bağlı)7

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 RJ-50 (güç yapılandırılabilir); 1 USB 3.0; 3 USB 2.0; 3 USB 2.0 (ekranda); 1 elektrikli 12 V USB; 1 elektrikli 24 V USB; 1 para çekmecesi; 1 DisplayPort; 1
RJ-45
RJ-50 - DB9 adaptör kabloları gibi seçenekleri mevcuttur (1 metre veya 2 metre uzunluğunda)

Güvenlik Yönetimi

HP Uyumlu Kablo Kilidi Takımı (isteğe bağlı)

Güç

180 W %89 verimli, aktif PFC

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

6,83 kg
Ayaklı

Çevre sertifikası

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Gold tescilli

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 Perakende Entegre
Barkod Tarayıcı

HP Perakende Tümleşik Barkod Tarayıcısı ile 1D ve 2D barkodları doğru bir şekilde tarayın. İşlemleri hızlandırmakla birlikte,
HP RP7 ve RP2 all-in-one perakende çözümü ile belirli HP perakende ekranlarına kolayca bağlanan akıllı, esnek bir
tasarım ile alanda tasarruf edin.

Ürün numarası: E1L07AA

HP Perakende Tümleşik 7 inç
Müşteri Ekranı

Bu 7 inç diyagonal LCD ekran ile müşterilerinize işlemlerinin net bir görüntüsünü sağlayın ve satış noktalarında dinamik
içerikler paylaşın. Video içeriklerini ve grafikleri perakende satış çözümünüze kolayca entegre ederek müşteri deneyimini
zenginleştirin.

Ürün numarası: F7A92AA

HP Value Seri-USB Makbuz
Yazıcısı

Perakende satış ortamlarında güçlü performans ve güvenilirlik için tasarlanan tek istasyonlu bir termal makbuz yazıcısı
olan HP Value Seri/USB Makbuz Yazıcısı ile perakende çözümünüzü tamamlayın.

HP Perakende Entegre 2x20
Ekran

Perakende satış çözümünüze kolayca takılan LCD müşteri karşılama ekranı HP Perakende Entegre 2 x 20 Ekran ile,
müşterilerinize satış noktalarında net fiyat ve ürün bilgi görüntüleri sunun.

HP Perakende Tümleşik
Parmak İzi Okuyucusu

HP Perakende Tümleşik Parmak İzi Okuyucusu, çalışanların nakit ödemeler için kasayı açmalarına ve belirli işlemleri
onaylamalarına yönelik kimlik doğrulama yöntemleriyle perakendeciler için ek güvenlik sağlar.

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

Ürün numarası: F7M66AA

Ürün numarası: G6U79AA

Ürün numarası: QZ672AA
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Mesaj Altbilgileri
Kullanım kılavuzuna göre uygun havalandırma sağlayın.
Montaj donanımı ayrı olarak satılır.
İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya eklenti özelliği olarak satılır.
4 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 bir performans ölçüsü değildir.
5 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.
1
2
3

Teknik Özellikler Altbilgileri
Bütün özellikler tüm Windows 8 ve Windows 8.1 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8 ve Windows 8.1'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım,
sürücüler ve/veya yazılım gerektirebilir. http://windows.microsoft.com/vi-VN/ adresine bakın.
2 Bazı özellikler Windows 7'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir. Bu sistem, Windows 7 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan bir donanım gerektirebilir.
Ayrıntılar için http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ adresine bakın.
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 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 bir performans ölçüsü değildir.
5 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.
6 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 30 GB'ye kadar (Windows 8.1) sistem disk alanı
ayrılmıştır.
7 802.11 için kablosuz erişim noktası ve Internet bağlantısı gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
9 Tümleşik Intel HD grafik işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
10 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
1

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/pos
HP Finans Hizmetleri ile çalışın
BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

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