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HP RP9 G1 Retail System-modell 9018
En utrolig elegant alt-i-ett-løsning for butikk- og hotellmiljøer
Gi kundene dine en stilig og
engasjerende opplevelse med
moderne og allsidige HP RP9 Retail
System, en alt-i-ett-løsning (AiO) som
kombinerer kraftig ytelse med pålitelig
konstruksjon.

Kraftig ytelse som tar liten plass

● Lag et innbydende kontaktpunkt for kundene dine med en moderne design med kant-til-kant-glass på 46,99 cm (18,5")
diagonalt, 10-punkts flerberøring og valgfrie integrerte eksterne enheter.1

Kraftig ytelse

● Ta i bruk systemet – tilgjengelig med 6. generasjons Intel®-prosessorer, M.2-lagring, rom for 6,35 cm (2,5") SSD eller HDD,
effektiv DDR4-minne og kablet eller trådløs1 nettverkstilkobling – uansett hvor du trenger en pålitelig og effektiv alt-i-ett.

Fleksibilitet som dekker alle behov

● Tilpass hvert system for dine spesifikke krav til brukervennlighet – i en kiosk, på en skranke eller en søyle – med alternativer for
montering og maskinvare.2 Velg prosessoren, operativsystem, eksterne enheter1 og mer.

Konstruert for å arbeide like hardt som deg

● Gjør et trygt valg med et pålitelighetstestet system med innebygget sikkerhet og administrasjon, en stabil 5-års livssyklus for
problemfrie, trinnvise installasjoner, og som støttes av en 3-års begrenset garanti og valgfri HP Care Pack.3

Tilleggsfunksjoner
● Du kan enkelt vise og dele informasjon med den stilige, slitesterke og funksjonelle berøringsskjermen som har
pre-Boot-berøringsfunksjonalitet for enkel tilgang til BIOS-funksjoner.
● Velg operativsystemet du er kjent med og som er best egnet for ditt miljø.
● Fullfør din alt-i-ett-maskin med et utvalg av maskinvarealternativer1, inkludert stativet, tilknyttet skjerm og kundeskjermer og
integrerte HP-enheter, for eksempel en strekkodeskanner, MSR, fingeravtrykksleser og mer.
● Legg til enheter og skjermer når du er klar med et utvalg av tilkoblinger, og velg kablet eller trådløst nettverk.
● Sikre systemet med HP SureStart, TPM, Intel® AMT4 og valgfri1 HP- og LANDesk-klientstyringsprogramvare. Forhindre tukling
med dekselsensor og låsespor.
● Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med et energieffektivt design.
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Formfaktor

All-in-one

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 64-bit1
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit1
Windows 7 Professional 32-bit (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64-bit (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 8.1 Pro 64-bit (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)3
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-bits16
Windows Embedded POSReady 7 64-bits16
Windows Embedded POSReady 7 32-bits16
FreeDOS 2.0

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Core™ i7-6700 med Intel HD Graphics 530 (3,4 GHz, opptil 4 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB hurtigbuffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-6500
med Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, opptil 3.6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB hurtigbuffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i3-6100 med Intel HD
Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner); Intel® Pentium® G4400 med Intel HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner); Intel®
Celeron® G3900 med Intel HD Graphics 510 (2,8 GHz, 2 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)4

Brikkesett

Intel® Q170

Maksimalt minne

Inntil 32 GB DDR4-2133 SDRAM5
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

Inntil 500 GB SATA (7200 rpm)6
Inntil 500 GB SATA SED (7200 rpm)6
Inntil 1 TB SATA SSHD6
64 GB Inntil 256 GB SATA SSD6
120 GB Inntil 128 GB SATA SED SSD6
128 GB Inntil 256 GB HP Turbo Drive SSD (M.2 PCIe)6
128 GB Inntil 256 GB HP Turbo Drive G2 SSD (M.2 PCIe)6

Skjerm-/berøringsteknologi

46,99 cm (18,5") diagonalt widescreen (16:9), HD, anti-refleks, anti-fingeravtrykk, projisert kapasitiv 10-punkts berøringsskjerm (1366 x 768)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics8
(Intel® Core™-prosessorer bruker Intel HD Graphics 530. Intel®-, Pentium®- og Celeron®-prosessorer bruker Intel HD Graphics 510.)

Lyd

Conexant CX5001 lydkodeks. Integrerte høyttalere på 2x2,2 W med høy ytelse, stereohodetelefonkontakt som også kan brukes til linje ut og
mikrofonkontakt som også kan brukes til linje inn.9

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 M.2 2230; 1 M.2 2280
M.2 2230-spor for WLAN. M.2 2280-spor for SSD.

Porter og kontakter

Skjermen (bunn): 3 12 V USB med strømtilførsel; 1 24 V USB med strømtilførsel; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 2 RS-232; 1 DisplayPort 1.2; 1 kasseskuff; 1 RJ-45; 1
lydinngang; 1 lydutgang
Skjermen (topp, venstre, høyre): 3 USB for integrering av eksterne enheter

Stasjonsrom (interne)

Én 6,35 cm (2,5’’); To M.2

Programvare

HP RP9G1 Retail System leveres med en rekke programvaretitler, inkludert: HP Client Security Manager, Discover HP Touchpoint Manager, Microsoft Security
Essentials, HP Support Assistant, HP ePrint-Driver, HP Recovery Manager. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over
forhåndsinstallert programvare.10,11
Intel® vPro™-teknologi (utvalgte modeller)

Sikkerhetsadministrasjon

HP RP9 biometrisk fingeravtrykkleser (valgfri) HP BIOSphere med Sure Start; HP Touchpoint Manager; Spor for sikkerhetslås; TPM 1.2 (Trusted Platform
Module); Dekselsensor; Kensington-lås (valgfri) Aktivering/deaktivering av seriell og USB (via BIOS); Oppstartpassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS);
Automatisk stasjonslås Sikker sletting (via BIOS)

Strøm

230 W, opptil 89 % effektiv, aktiv PFC

Mål (b x d x h)

462,2 x 249 x 351,1 mm
Med ergonomisk stativ

Vekt

5,6 kg
Startvekt uten stativ. Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.

Miljøsertifisering

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert og EPEAT® Gold14

Garanti

3-årig (3-3-3) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Flip Top-kasseskuff

Kasseapparatet HP Flip-Top er konstruert for sittende bruk eller plassbegrensede miljøer, og er en robust og stilig
kassaløsning. Den har et solid svart kabinett med lokk i rustfritt stål som kan åpnes for enkel tilgang fra toppen. Dette
gjør denne modellen egnet både for sittende og stående bruk.

Produktnummer: BW867AA

HP Imaging
strekkodeskanner

Used in conjunction with HP Point of Sale Systems, the HP Imaging Barcode Scanner offers an enhanced feature set to
improve information collection.

HP USB POS-tastatur med
magnetstripeleser

Med et fullt QWERTY-oppsett i en kompakt 14-tommers formfaktor tilbyr HP USB POS-tastatur optimal plasseffektivitet i
butikkmiljøer med begrenset plass. Den robuste designen har også taster som tåler søl og støv.

HP PUSB termisk
kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design og utskriftsytelse. Den kompakte
størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er mangelvare.

HP RP9 Integrated 7”
Non-Touch Customer-Facing
Display BTM w/Arm

Produktnummer: N3R59AA

HP lineær strekkodeskanner

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: FK218AA

Produktnummer: FK224AA

HP Lineær strekkodeskanner har alt du trenger i en grunnleggende skanner – den er rimelig, har mange funksjoner og en
komfortabel design.

Produktnummer: QY405AA

HP 5 år på stedet neste
virkedag, POS-løsning
inkludert skjerm

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Slapp helt av i viten om at de kunnskapsrike ekspertene i vår effektive serviceavdeling står klare til å støtte din komplette
POS-løsning (begrenset til grunnenhet og opptil 6 eksterne enheter).
Produktnummer: UL590E
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Fotnoter
Tilleggsfunksjoner selges separat eller som påbyggingsfunksjoner.
Monteringsutstyr selges separat. Stativ selges separat av tredjeparts leverandører.
HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenesten starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se
www.hp.com/go/cpc for detaljer. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i
tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for
HP-produktet.
4 Noe av funksjonaliteten til vPro, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige "virtuelle
innretninger"-anvendelser av Intel vPro-teknologi avhenger av tredjeparts programvareleverandører. Microsoft Windows kreves.
1
2
3

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn
av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis
du vil bytte Windows-versjon, må du avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Dette systemet har Windows 8.1 Pro-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil
bytte mellom ulike versjoner, må du avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.), før du avinstallerer og installerer operativsystemer, for å unngå tap av data.
4 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig
av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
5 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
6 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 36 GB (for Windows 8.1 og 10) av systemdiskplassen er reservert for
systemgjenopprettingsprogramvare.
7 Trådløse kort er valgfrie eller tilleggsfunksjoner og krever separat innkjøpt trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for
802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke denne stasjonære PC-ens mulighet til å kommunisere med andre
802.11ac WLAN-enheter.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 lydutgang er ikke forsterket
10 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på
www.hp.com/go/businessmpobileprinting).
11 Microsoft Security Essentials krever Windows 7 og Internett-tilgang.
12 HP Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement og støtter operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter med Android™, iOS og Windows 7 eller høyere. Finnes
ikke i alle land. Se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.
13 Dette produktet leveres med TPM 1.2 og muligheten til å oppgradere til TPM 2.0. Oppgraderingsverktøyet forventes å være tilgjengelig innen utgangen av 2015 via HPs kundestøtte.
14 EPEAT® registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
16 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com.
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Lær mer på
www.hp.eu/pos
Start HP Financial Services
Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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