Specifikace

Mobilní maloobchodní systém HP ElitePad
Snadné mobilní řízení obchodování.
Nabídněte zákazníkům perfektní
služby a zlepšete provozní efektivitu s
mobilním řešením v podobě tabletu se
systémem Windows®, který
bezproblémově propojíte s již
nainstalovanými aplikacemi. Odolné
pouzdro chrání tablet, podporuje řadu
vstupních platebních zařízení od jiných
výrobců a snadno jej připojíte k
okamžitému využití pevného
pracovního prostoru POS.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.
Řešení přizpůsobené vašemu podnikání

● Zaveďte řešení zaměřené na podporu společných činností zákazníka a prodavače po celé prodejně. Pomozte zákazníkům na
cestách nebo pro ně zaveďte samoobslužné funkce – nainstalujte řešení na sloupek či stěnu, případně je připojte do pevného
systému POS.1,2

Vyberte si typ platby

● Přidejte vybraná platební zařízení od jiných výrobců,1 včetně MSR, EMV a NFC. Kolébka je kompatibilní s širokou řadou výrobců.
Přidejte volitelné příchytné lanko1 k propojení pouzdra se zařízením a buďte ještě flexibilnější.

Profesionální vzhled

● Přibližte řešení POS zákazníkům – řemínek na ruku usnadňuje manipulaci. Lze nosit křížem přes rameno s volitelným ramenním
popruhem,1 abyste měli volné ruce a mohli se plně věnovat svým zákazníkům.

Funkce
● Vytvořte tradiční pevné řešení POS a připojte se k řadě periferních zařízení pomocí volitelné maloobchodní rozšiřovací dokovací
stanice HP pro tablet ElitePad nebo pomocí dokovací stanice HP ElitePad.1
● Prohlížejte si obraz na displeji s širokými pozorovacími úhly, technologií přímého lepení, úhlopříčkou 25,65 cm (10,1"),
vícedotykovým panelem s rozlišením 1 920 x 1 200 a poměrem stran 16 : 10, který je určen k venkovnímu prohlížení.
● To vše díky systému Windows 8.1 Pro,3 čtyřjádrovému procesoru Intel®4 a úložišti s kapacitou 4 GB.
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Dostupný operační systém

Windows 8.1 Pro 6410

Dostupné procesory

Procesor Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz až 2,39 GHz s technologií Intel Burst, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)6

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Paměť SDRAM 4 GB LPDDR3 1 067 MHz5

Interní paměť

Jednotka eMMC SSD 64 GB1

Zobrazovací/dotyková
technologie

25,65cm (10,1") displej WUXGA UWVA (1 900 x 1 200), kapacitní vícedotyková obrazovka s digitizérem, sklo Corning® Gorilla® Glass s povrchem odolným
proti šmouhám

Dostupná grafika

Integrovaná grafická karta Intel® HD4

Bezdrátové připojení

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi + Bluetooth® 43

Zvuk

Zvuk HD s technologií DTS Sound+, 2 integrované stereofonní reproduktory, 2 integrované mikrofony (duální pole, potlačení šumu a tvarování svazku),
kombinovaný stereofonní vstup pro sluchátka/mikrofon

Web kamera

Integrovaná 2,1 Mpx 1080p s LED (přední); 8 Mpx s bleskem LED (zadní)

Snímače

Akcelerometr; eKompas; Gyroskop; Snímač okolního světla; Hmatové technologie

Rozšiřující sloty

1 slot pro micro SDXC; 1 slot pro micro SIM
Sloty jsou přístupné, když je tablet ElitePad vyjmutý z maloobchodního pouzdra

Porty a konektory

1 napájecí konektor (na maloobchodním pouzdru); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu (na tabletu ElitePad); 1 napájecí konektor (na tabletu
ElitePad)

Napájení

Napájecí adaptér Smart 10 W (AC)

Baterie

2článková Li-Ion polymerová 30 Wh (ElitePad 1000)
Až 13,5 hodiny (HP ElitePad 1000 + maloobchodní pouzdro HP); Až 13,5 hodiny (HP ElitePad 1000)11

Zvláštní funkce

Ruční popruh (standardně); Ramenní popruh (volitelně)2

Rozměry (šířka × hloubka ×
výška)

26,1 x 17,8 x 0,92 cm (HP ElitePad 1000); 28,54 x 19,44 x 2,05 cm (maloobchodní pouzdro HP)

Hmotnost

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (maloobchodní pouzdro HP)
Hmotnost se liší podle konfigurace a jednotlivých dílů.

Software

Ovladač HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP WallPaper; Výchozí nastavení systému; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Zakoupení
produktu Office9

Správa zabezpečení

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager s včasným ověřováním; Základní systémové aktualizace pro systém Microsoft Windows
8.17,8

Záruka

Roční omezená záruka na standardní součásti, práci a opravy na místě, jejíž možnosti se v jednotlivých zemích liší; Roční omezená záruka na primární
baterii. Volitelné služby HP Care Pack rozšiřují servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek se mohou u
služeb HP Care Pack lišit v závislosti na lokalitě. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na
stránce www.hp.com/go/cpc.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Tiskárna účtenek HP Value
Serial USB

Doplňte své řešení pro prodejnu o tiskárnu účtenek HP Value Serial/USB – jednostanicovou tepelnou tiskárnu účtenek
vyznačující se vysokým výkonem a spolehlivostí v maloobchodním prostředí.

Pokladní zásuvka HP pro
vysoké zatížení

Prostorově úsporná, robustní konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších maloobchodních prostředích.

Tepelná tiskárna účtenek HP
PUSB

Odolný design a tiskový výkon tepelné tiskárny účtenek HP PUSB vyhovují prostředí prodejen. Díky své kompaktní
velikosti je tiskárna vhodná pro použití v omezených prostorech.

Pokladní zásuvka HP
Standard

Standardní zásuvka na hotovost HP Standard Duty Cash Drawer nabízí vynikající výkon a spolehlivost, jakou dnes
obchodníci potřebují. Díky odolné ocelové konstrukci, kompaktním rozměrům a dvěma zásuvkám médií je ideálním
řešením pro prodejny a pohostinská zařízení, která požadují kvalitní zásuvku na hotovost za výhodnou cenu.

Produktové číslo: F7M66AA

Produktové číslo: FK182AA

Produktové číslo: FK224AA

Produktové číslo: QT457AA

HP 3y NBD Onsite/ ADP Soltn
incl Mon SVC

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack nabízí několik úrovní služeb pro rozšíření záruky, což přispívá k zajištění stálého provozu systému.
Produktové číslo: U7R44E
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Poznámky pod čarou se zprávami
V prodeji samostatně.
Montážní zařízení je prodáváno zvlášť.
Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ
4 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní
systém. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
5 Testování MIL STD 810G nebylo dořešeno a není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky testů MIL STD nejsou zárukou dosažení shodného výkonu při
stejných testovacích podmínkách.
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Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
V případě diskových jednotek SSD, 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 5 GB místa na disku u systému Windows 8.1 je rezervováno pro software na obnovu systému.
Volitelná nebo doplňková funkce.
Rozhraní 802.11 vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
4 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
5 Paměť pracuje na maximální systémem podporované rychlosti 1 067 MHz.
6 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel®
je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani
v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí představovat úroveň výkonu.
7 HP Client Security vyžaduje systém Windows a prvotní uživatelské nastavení.
8 HP ElitePad zahrnuje 4letou licenci na aplikaci Absolute Data-Protect, která slouží k lokalizaci vašeho zařízení, uzamknutí, zamezení neoprávněnému přístupu a vzdálenému vymazání osobních dat. Podrobnosti
naleznete na stránce absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect je při dodání vypnutý a zákazníci jej musí aktivovat. Služba může být omezena, ověřte si podmínky záruky absolutního
obnovení mimo USA. Volitelná služba předplatného záruky absolutního obnovení se řadí mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na stránce:
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Při využití služby odstranění dat neplatíte za záruku obnovení – platba se anuluje. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musí nejprve
podepsat smlouvu o předběžném schválení a vytvořit si kód PIN nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA SecurID od Absolute Software.
9 Služba HP ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP. Tiskárna vyžaduje registraci účtu HP ePrint. Mobilní zařízení vyžaduje připojení k internetu. Může vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být
účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo používání. Může být vyžadována aktualizace ovladače. Další podrobnosti naleznete na stránce: www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Některé funkce systému Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Podrobnosti naleznete na stránce
http://www.microsoft.com.
11 Testování provedeno společností HP na základě úplného vybití baterie při spuštění řady produktivních skriptů s následujícími aplikacemi (které mohou, ale nemusí být součástí výbavy konkrétního produktu): Adobe ®
Acrobat Reader 7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 a Winzip® 10.0. Před
začátkem testování byl systém plně nabitý a jas displeje nastaven na 60 nitů, automatické ztlumení vypnuto, bezdrátové připojení vypnuto, režimy pozastavení a hibernace vypnuty a stejně tak všechny ostatní programy,
utility a služby nepotřebné k běhu počítačového systému nebo testu životnosti baterie. Životnost baterie se liší v závislosti na konkrétním modelu, konfiguraci, spuštěných aplikacích, funkcích, míře využití, bezdrátovém
připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
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Více informací na
www.hp.eu/pos
Využijte finanční služby HP
Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8
mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného
vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a
dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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