HP RP9 G1 Retail System
Et morderne og allsidig Retail System og
en komplett løsning som kombinerer kraftig
ytelse med pålitelig konstruksjon.

Kraftig ytelse som tar liten plass
Skap et komplett og innbydende servicepunkt med en moderne design
på 46,99 cm (18,5") diagonalt, 10-punkts multitouch og integrerte enheter.
HP RP9 kommer med en fleksibel fot som kan heves og senkes etter ønske
og har skjult strømforsyning på undersiden for minst mulig synlige kabler.

Fleksibilitet som dekker alle behov
HP RP9 egner seg like godt som servicestasjon i restaurant som til
selvbetjent kassapunkt i kantine eller kiosk. Maskinen kan festes
på vegg, søyle eller stå på disk sammen med annet utstyr.
Kortleser (MSR), strekkodeskanner og kundedisplay er bare noen av
modulene som kan kombineres og gjøre enheten til et komplett kassapunkt.

Et godt tilvalg til eksisterende løsning
HP RP9 er en kraftigere utgave enn forgjengeren RP2 og kommer med
enda større skjerm, et skarpere bilde og raskere touch. HP RP9
passer god til miljø som krever stor arbeidskapasitet.
HP RP9 er en maskin som enkelt kan settes opp som en hovedbase
og kan komplimenteres med annen maskinvare fra 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 7, 32-bit

39 x 46 x 6,5 cm (Skjerm) 5,6 kg
24.5 x 26 x 7 cm (Fot) 3.6 kg

•
•
•
•
•

Prosessor
Intel® CORE™ i5-prosessor

Kommunikasjon

MSR kortleser
2 linjers kundedisplay
Kasseskuff
Vareskanner
Kvitteringsskriver

LAN / Ethernet - tilkobling

Skjerm
18,5 tommer diagonal widescreen
Anti refleks og fingeravtrykk
10-punkts berøringsskjerm

Garanti
Strøm
230W, opptil 89% effektiv, aktiv PFC
ENERGY STAR®-kvalifisert og EPEAT® Gold

Minne

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

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)

www.kdr.no

salg@kdr.no

23 03 12 00

