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Mobil HP ElitePad-detailløsning
Mobilhandel der er enkelt og lige til.
Du kan levere enestående
kundeservice og forbedre
driftseffektiviteten med en
mobilløsning styret af en
Windows®-tablet-pc, der fungerer helt
uden problemer med de installerede
programmer. Det holdbare etui
beskytter tablet-pc'en, fungerer med
en række betalingsenheder fra
tredjeparter og er nem at slutte til en
dock, så du kan lave et fast salgssted.
1

HP anbefaler Windows.
Skræddersyet til din forretning

● Du kan implementere løsningen, når du i forbindelse med forretninger møder kunder og samarbejdspartnere. Du kan hjælpe
kunderne, mens du er på farten eller opsætte en selvbetjeningstjeneste ved at montere ElitePad på et stativ eller på væggen eller
oprette et fast salgssted vha. docken.1,2

Vælg betalingstype

● Du kan tilføje betalingsenheder fra tredjeparter efter behov,1 herunder MSR, EMV og NFC. Holderområder sikrer kompatibilitet
med produkter fra en række leverandører. Du kan også få et valgfrit kabel1, så du kan forbinde etuiet og enheden, hvilket øger
fleksibiliteten.

Vær professionel

● Bring salgssituationen ud til kunderne – håndremmen gør det nemmere. Du kan bære den over skulderen med den valgfri
skulderrem1, så du kan holde hænderne fri og give kunderne din fulde opmærksomhed.

Indeholder
● Opret et konventionelt fast salgssted, og slut den til dine eksterne enheder med en HP-detailudvidelsesdock til ElitePad eller HP
ElitePad-dock.1
● Få fornøjelsen af brede synsvinkler på multiberøringsskærmen med direkte binding til udendørs brug. Skærmen er på 26,65 cm
(10,1") og har en opløsning 1920 x 1200 og et 16:10-billedformat.
● Få det hele med Windows 8.1 Pro,3 en quad-core Intel®-processor 4 og 4 GB hukommelse.
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OS

Windows 8.1 Pro 6410

Tilgængelige processorer

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, op til 2,39 GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner)6

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal RAM

4-GB LPDDR3 SDRAM, 1067 MHz5

Internt lager

64 GB eMMC SSD1

Skærm/Touch-teknologi

25,65 cm (10,1") WUXGA UWVA (1920 x 1200) kapacitiv multi-berøringsskærm med digitaliseringsenhed, Corning® Gorilla® Glass 3 med smudsfri overflade

Tilgængelige grafikkort

Integreret Intel® HD-grafik4

Trådløst

Kombination af Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi og Bluetooth® 43

Lyd

HD-lyd med DTS Sound+, 2 indbyggede stereohøjttalere, 2 indbyggede mikrofoner (system med to retningsbestemte mikrofoner, der udelukker støj),
kombineret stereo-/hovedtelefon-/mikrofonstik

Webcam

Integreret med LED på 2,1 MP, 1080 p (fremadrettet); 8 MP med LED-flash (bagudrettet)

Sensorer

Accelerationsmåler; eCompass; Gyroskop; Sensor til måling af omgivende lys; Berøring

Udvidelsessokler

1 mikro-SDXC; 1 mikro-SIM
Der er adgang til stik og porte, når ElitePad fjernes fra detailetuiet

Porte og stik

1 strømstik (på detailetui); 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (på ElitePad); 1 strømstik (på ElitePad)

Strøm

Smart vekselstrømadapter på 10 W

Batteri

2-cellers litium-ion polymer-batteri, 30 Wh (ElitePad 1000)
Op til 13,5 timer (HP ElitePad 1000 + HP-detailetui); Op til 13,5 timer (HP ElitePad 1000)11

Specielle egenskaber

Håndrem (standard); Skulderrem (tilbehør)2

Mål (B x D x H)

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

Vægt

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (HP-detailetui)
Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne.

Software

HP ePrint-driver; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP-tapet; Standardindstillinger for systemet; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Køb Office9

Sikkerhedsstyring

HP Client Security; Absolute Data Protect; HP Device Access Manager med "Just in Time"-godkendelse; Vigtige systemopdateringer til Microsoft Windows
8.17,8

Garanti

1 års begrænset garanti, som dækker standardreservedele, arbejdsløn og udbedring på stedet, afhængigt af landet; 1 års begrænset garanti på primært
batteri. De valgfrie HP Care Pack-tjenester er udvidede servicekontrakter, der går ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs
kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der
findes flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP
Value-serie-USBkvitteringsprinter

Få en totalløsning til din virksomhed med HP Value serie-/USB-kvitteringsprinter, en stationær termisk kvitteringsprinter
til solid ydelse og driftsikkerhed i butiksmiljøer.

HP-kasseapparat til
omfattende brug

Det stærke og pladsbesparende design giver en pålidelig ydeevne, selv i de mest krævende forretningsmiljøer.

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.

Almindelig HP-pengeskuffe

HP's standardpengeskuffe er klar til at opfylde behovene ude i forretningerne. Holdbar stålkonstruktion, kompakt
flademål og og to medieslots gør det til en rigtig god løsning i forretninger og andre kundeområder, hvor man ønsker en
pengeskuffe i en god kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Produktnummer: F7M66AA

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: QT457AA

HP 3 års service næste
hverdag på stedet med
dækning af hændelige
skader, inkl. skærm

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

HP Care Pack Services tilbyder opgraderinger, så du kan forlænge din garanti og vide, at dit system altid kører optimalt.
Produktnummer: U7R44E
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Fodnoter i beskeder
Sælges separat.
Monteringshardware sælges separat.
Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere og/eller software separat, hvis alle Windows-funktionerne skal
kunne anvendes. Besøg www.microsoft.com.
4 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 MIL-STD 810G-testresultat afventes, og formålet er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug. MIL STD-testresultatet er ikke en
garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold.
1
2
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Tekniske specifikationer, fodnoter
I forbindelse med Solid State-drev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Med Windows 8.1 reserveres op til 5 GB til systemgendannelsessoftware.
Valgfrit eller tilbehør.
802.11 kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
4 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
5 Hukommelsen arbejder ved den maksimalt understøttede systemhastighed på 1067 MHz.
6 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller programmer. 64-bit databehandling på Intel®-arkitektur
kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit drift) uden et BIOS,
der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering indikerer ikke en større ydeevne.
7 HP Client Security kræver Microsoft Windows og indledende opsætning af brugeren.
8 HP ElitePad leveres med en 4-årig licens til Absolute Data Protect, så du kan finde din enhed, låse den, forhindre uautoriseret adgang til den og slette personlige data via fjernadgang. Se
absolute.com/landing/2012/computrace-hp, hvis du vil have yderligere udførlige oplysninger. Absolute Data Protect-agenten leveres deaktiveret og skal aktiveres af kunderne. Service kan være begrænset. Kontakt
Absolute vedrørende servicetilbud uden for USA. Abonnementstjenesten (tilbehør) på Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan finde alle relevante oplysninger på:
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen gøres ugyldig, hvis Data Delete anvendes. Kunderne skal underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten
oprette en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
9 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP printer med internetadgang. Printeren kræver oprettelse af en HP ePrint-konto. Mobilenheden kræver en internetforbindelse. Kræver muligvis trådløst adgangspunkt. Der
opkræves evt. separate gebyrer for dataabonnementer og forbrug. Kræver muligvis driveropdatering. Der findes flere oplysninger på: www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgradering og/eller separat køb af hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt ud. Der
findes flere oplysninger på http://www.microsoft.com.
11 Test er udført af HP med fuldstændig afladning af batteriet under afvikling af en serie produktivitetsscripts mod følgende programmer (som måske eller måske ikke følger med dit bestemte produkt): Adobe ®
AcrobatReader 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 og Winzip® 10.0. Før test
var systemet fuldt opladet, skærmens lysstyrke var indstillet til 60 nits, trådløs funktion var slået fra, og automatisk nedtoning, pause- og dvaletilstand samt alle andre programmer, værktøjer og tjenester, der ikke var
afgørende for at køre computerens system- eller batteritidstest, var deaktiveret. Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og
strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af hvordan det bruges.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/pos
Brug HP Financial Services
Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat
anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/
Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og
anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et
registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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