HP RP2 Retail System
Et pålitelig og robust Retail system pakket inn i en stilig og
kompakt enhet med en solid berøringsskjerm.

Glatt, stilig og flott for små områder
Fleksible monteringsalternativer lar deg plassere enheten
på disk, som selvbetjent kiosk eller kan monteres på vegg eller søyle.

Pålitelighet du kan stole på
Vær komfortabel der det er søl og sprut – designet er IP54-kvalifisert
som innebærer at den er godt forseglet og forhindrer fuktighet å trenge inn.
HP RP2 er en robust maskin som tåler både støt og vibrasjoner.

Muligheter for å utvide løsningen
HP RP2 gir deg mulighet for å tilpasse løsningen etter ønske.
Kortlesere, vareskanner og kundedisplay er bare noen av alternativene
som enkelt kan kobles inn i maskinen via usb.

Flerbruksmaskin
HP RP2 brukes i dag i restaurantmiljø, kaffebarer og som selvbetjente kiosker
ved flere kantiner blant KDRs kunder. Maskinen har stor arbeidskapasitet og
prosesserer raske transaksjoner når pågangen er som størst.
HP RP2 er en maskin som enkelt kan settes opp som en hovedbase
og kan komplimenteres med annen maskinvare i HPs portefølje.

Ta kontakt med oss
KDR har lenge hatt et tett samarbeid med HP Norge og vil komme med
gode anbefalinger til hvilket utstyr som bør benyttes ved hver enkelt case.
Vi har en rekke modeller tilgjengelig, både trådløse og stasjonære enheter.
Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Operativsystem

Størrelse og vekt

Tilbehør

Windows Embedded 8.1

22,5 x 35,5 x 4 cm (Skjerm) 3,29 kg
22 x 25,5 x 7,5 cm (fot) 3,54 kg

LAN / Ethernet - tilkobling

•
•
•
•
•

Strøm

Garanti

180W, opptil 89% effektiv, aktiv PFC
ENERGY STAR®-kvalifisert

3 årig (3-3-3) begrenset garanti og
servicetilbud innebærer 3 år med deler,
arbeid og reparasjon på stedet. Visse
begrensninger og utelukkelser gjelder.

Prosessor
Intel® Pentium® J2900 med HD Graphics

Skjerm
15,5 tommer diagonal widescreen

Minne

Kommunikasjon

4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1 x 4 GB)
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MSR kortleser
2 linjers kundedisplay
Kasseskuff
Vareskanner
Kvitteringsskriver

23 03 12 00

