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HP RP9 G1-kassesystem, model 9015
En utrolig elegant All-in-one-løsning til detail- og restaurationsbranchen
Giv dine kunder en elegant og
engagerende oplevelse med det
moderne og alsidige HP
RP9-kassesystem, som er en
All-in-One-løsning (AiO), der
kombinerer effektiv ydelse med
driftssikker teknik.

Gør et stort indtryk med et lille pladsbehov

● Skab et indbydende kontaktpunkt for dine kunder med et moderne design, der inkluderer en 10-punkts multiberøringsskærm i
glas, som går fra kant til kant, på 39,62 cm (15,6") målt diagonalt med mulighed for valgfrie integrerede eksterne enheder.1

Effektiv løsning

● Systemet – der fås med 6. generations Intel®-processorer, M.2-lager, et rum til et 6,35 cm (2,5") SSD-drev eller en harddisk,
effektiv DDR4-hukommelse og opkoblet eller trådløs netværksforbindelse1 – kan installeres, hvor som helst du har brug for en
driftssikker og effektiv All-in-One-løsning.

Alsidighed til alle behov

● Tilpas hvert system til dine specifikke brugskrav – i en kiosk, på en disk eller et stangstativ – med monterings- og
hardwaretilbehør.3 Vælg processor, operativsystem, eksterne enheder1 og meget mere.

Designet og testet til at arbejde lige så hårdt som dig

● Tag trygt beslutningen om en ny it-løsning med et system, hvis driftssikkerhed er blevet testet, og som har integrerede
sikkerheds- og administrationsfunktioner samt en stabil 5-års produktlevetid, så du kan foretage ensartede, forskudte
installationer, og som er dækket af en 3-års begrænset garanti og valgfrie HP Care Pack-tjenester.4

Yderligere funktioner
● Du kan nemt fremvise og dele oplysningerne på en berøringsskærm, der både er elegant, holdbar og funktionel, og som har
Pre-Boot Touch, så der kan opnås nem adgang til BIOS-funktionerne.
● Vælg det velkendte operativsystem, som passer bedst til dit miljø.
● Fuldend din All-in-One-løsning med et udvalg af hardwareløsninger1, herunder stativet, en ekstra skærm, skærme, som vender
ud mod kunden, og integrerede eksterne HP-enheder som f.eks. en stregkodescanner, MSR, fingeraftrykslæser og meget mere.
● Tilføj enheder og skærme, når du er klar til det, vha. et udvalg af forbindelser, og vælg mellem opkoblet eller trådløst netværk.
● Beskyt dit system med HP SureStart, TPM, Intel® AMT5 og valgfri1 software til klientadministration. Desuden er de vigtigste
integrerede eksterne HP RP9-enheder udstyret med Intels Data Protection Technology for Transactions.6
● Reducer strømforbruget, og sænk de samlede omkostninger ved ejerskab med et energieffektivt design.
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Specifikationstabel

Formfaktor

All-in-one

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro (64-bit)1
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit1
Windows 7 Professional 32-bit (fås via nedgraderingsrettighederne fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64-bit (fås via nedgraderingsrettighederne fra Windows 10 Pro)2
Windows 8.1 Pro 64-bit (fås via nedgraderingsrettighederne fra Windows 10 Pro)3
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-bit16
Windows Embedded POSReady 7 64-bit16
Windows Embedded POSReady 7 32-bit16
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-6700 med Intel HD Graphics 530 (3,4 GHz, op til 4 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6500 med
Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-6100 med Intel HD Graphics 530 (3,7
GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G4400 med Intel HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G3900 med Intel HD
Graphics 510 (2,8 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)4

Chipsæt

Intel® Q170

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2133 SDRAM5
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

Op til 500 GB SATA (7200 o/m)6
Op til 500 GB SATA SED (7200 o/m)6
Op til 1 TB SATA SSHD6
64 GB Op til 256 GB SATA SSD6
120 GB Op til 128 GB SATA SED SSD6
128 GB Op til 256 GB HP Turbo Drive SSD (M.2 PCIe)6
128 GB Op til 256 GB HP Turbo Drive G2 SSD (M.2 PCIe)6

Skærm/Touch-teknologi

Refleksfri og fingeraftryksafvisende 10-punkts HD-berøringsskærm på 39,62 cm (15,6") i bredformat (16:9) med Projected Capacitive Touch-teknologi
(1366 x 768)

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics8
(Intel® Core™-processorer bruger Intel HD Graphics 530. Intel® Pentium®- og Celeron®-processorer bruger Intel HD Graphics 510.)

Lyd

Conexant CX5001 Audio Codec. Integrerede effektive 2 x 2,2 W interne højttalere, stik til stereohovedtelefoner, der også kan bruges som udgangsstik,
mikrofonstik, der også kan bruges som indgangsstik.9

Kommunikation

LAN: Intel® I219-LM Ethernet-forbindelse
WLAN: Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 med Bluetooth®7

Udvidelsesstik

1 M.2 2230; 1 M.2 2280
M.2 2230-sokkel til WLAN. M.2 2280-sokkel til SSD-drev

Porte og stik

Skærmmontering (bund): 3 12-volts USB-porte med strømforsyning; 1 24-volts USB-port med strømforsyning; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 2 RS-232; 1
DisplayPort 1.2; 1 pengeskuffe; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang
Skærmmontering (øverst, venstre, højre): 3 USB-porte til integration af eksterne enheder

Drevbåse (intern)

En 6,35 cm (2,5"); To M.2

Software

HP RP9G1-kassesystemet leveres med en lang række softwareprogrammer, herunder: HP Client Security Manager, Discover HP Touchpoint Manager,
Microsoft Security Essentials, HP Support Assistant, HP ePrint Driver, HP Recovery Manager. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i
oversigten over produktspecifikationerne.10,11
Kompatibel med Intel® vPro™-teknologi (udvalgte modeller)

Sikkerhedsstyring

Intel®-databeskyttelsesteknologi til transaktioner; Biometrisk HP RP9-fingeraftrykslæser (tilbehør); HP BIOSphere med Sure Start; HP Touchpoint Manager;
Plads til sikkerhedslås; TPM 1.2 (Trusted Platform Module); Hættesensor; Kensington-lås (tilbehør); Aktivering/deaktivering af serielle og USB-porte (via
BIOS); Adgangskode ved opstart (via BIOS); Adgangskode ved konfiguration (via BIOS); Automatic Drive Lock; Sikker sletning (via BIOS)

Strømforsyning

230 W, effektivitetsgrad på op til 89 %, aktiv PFC

Mål (b x d x h)

395,6 x 222,3 x 395,6 mm
Med kompakt stativ

Vægt

4,4 kg
Vejer fra (uden fod). Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.

Miljømæssig certificering

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold14

Garanti

3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra
land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Flip Top pengeskuffe

HP Flip-Top-pengekassen, der er designet til siddende betjening eller miljøer med begrænset plads, er en robust og
elegante kasseløsning. Den har en solid sort kasse med låg i rustfrit stål, der kan vippes op, så den er nem at komme til
oppefra. Denne model er således perfekt til såvel stående som siddende betjening.

Produktnummer: BW867AA

HP
Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle
informationer.

HP USB POS-tastatur med
magnetstribelæser

HP USB POS-tastaturet med fuldt QWERTY-layout i et kompakt 14" format giver optimal plads i detailmiljøer med
begrænset plads. Det robuste design har endvidere taster, der er modstandsdygtige over for spild og støv.

HP PUSB Thermal
kvitteringsprinter

HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det
kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

Integreret HP RP9-skærm på
7" (uden berøringsfunktion),
der vender ud mod
kunderne, BTM, med arm

Vis transaktioner, og del dynamiske videoer, dynamisk indhold og farverig grafik på salgsstedet med den integrerede HP
RP9-skærm på 7" (uden berøringsfunktion), der vender ud mod kunderne. Den er udviklet specielt til HP
RP9-detailsystemet.

HP lineær stregkodescanner

HP Linear-stregkodelæseren har alt, hvad du har brug for i en stregkodelæser – den er prisgunstig, har masser af
funktioner og et komfortabelt design.

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: FK218AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: N3R59AA

Produktnummer: QY405AA

HP 5 års service næste
hverdag onsite for
POS-løsning, inkl. skærm

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få ro i sindet, idet du ved, du har adgang til vores kyndige eksperter og effektive service og support til hele din
kassesystemsløsning (begrænset til basisenheden og op til 6 eksterne enheder).
Produktnummer: UL590E
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Fodnoter
Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet.
Monteringshardware sælges separat; stangstativ skal anskaffes separat fra tredjepartsleverandører.
4 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse
restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere
lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
5 Visse funktioner i vPro kræver yderligere software fra tredjepart for at fungere, f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologierne. Tilgængeligheden af fremtidige applikationer til "virtuelt udstyr" til
Intel vPro-teknologi afhænger af udbydere af tredjepartsprogrammer. Kræver Microsoft Windows.
6 Internetadgang kræves og skal anskaffes separat.
1
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne,
skal du først afinstallere den ene version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste
data.
3 Windows 8.1 Pro-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro-software. Kun én version af Windows kan benyttes ad gangen. Hvis du vil skifte mellem
versionerne, skal den ene version først afinstalleres, inden den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så dataene ikke mistes.
4 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af
systemressourcebegrænsninger.
6 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 36 GB (Windows 8.1 og 10) af systemdisken er reserveret til
systemgendannelsessoftwaren.
7 Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac
WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på denne stationære pc's mulighed for at kommunikere med andre
802.11ac WLAN-enheder.
8 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
9 Lydudgangen er ikke forstærket
10 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over understøttede printere,
dokumenter og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint).
11 Microsoft Security Essentials kræver Windows 7 og internetadgang.
12 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes i operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt på pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra
forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
13 Produktet leveres med TPM 1.2 med mulighed for at opgradere til TPM 2.0. Denne opgradering forventes at være mulig i slutningen af 2015 via HP's kundeservice.
14] EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
16 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se http://www.microsoft.com.
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/pos
Brug HP Financial Services
Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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