Taulukot

HP ElitePad -vähittäismyyntiratkaisu
(siirrettävä)
Kaupankäynti helpoksi ja siirrettäväksi.
Tarjoaerinomaistaasiakaspalveluaja
paranna toimintojen tehokkuutta
siirrettävällä ratkaisulla, joka perustuu
Windows®-taulutietokoneeseen ja
joka toimii saumattomasti
asennettujen sovellusten kanssa. Kestävä
kotelo suojaa
taulutietokoneesi, tukee muiden
valmistajien maksulaitteita ja on
helppo telakoida kiinteän
maksupisteen luomiseksi.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Räätälöity yrityksellesi

● Toiminnot voi tuoda asiakkaiden ja liikekumppanien näkyville koko yrityksessä. Auta asiakkaita saman tien, tarjoa
itsepalvelutoimintoja asentamalla ratkaisu jalustalle tai seinälle tai telakoi laite kiinteään myyntipisteeseen1,2

Valitse maksutyyppi

● Voit lisätä haluamasi muiden valmistajien maksulaitteet1, esimerkkeinä MSR, EMV ja NFC. Telakointiosat ovat yhteensopivia
useiden valmistajien laitteiden kanssa. Lisäksi lisävarusteena saatavalla lankakaapelilla1 voit yhdistää kotelon ja laitteen, mikä
parantaa joustavuutta entisestään.

Ole ammattilainen

● Vie palvelupiste asiakkaiden luo – rannehihna mahdollistaa laitteen helpon käsittelyn. Kuljeta laitetta olkapäältä rinnan yli
valinnaisen olkanauhan1 avulla ja pidä kätesi vapaina, jotta voit avustaa asiakkaitasi mahdollisimman tehokkaasti.

Ominaisuudet
● Luo perinteinen kiinteä myyntipiste ja yhdistä siihen oheislaitteet ElitePadiin tai HP ElitePad Dockiin lisävarusteena saatavalla
HP:n jälleenmyyntijärjestelmän laajennustelakalla.1
● Nauti erikoisvalmisteisen näytön laajasta katselukulmasta. Näytön lävistäjä on 25,65 cm (10,1 tuumaa), sen resoluutio on 1 920
× 1 200 ja kuvasuhde 16:10. Lisäksi näyttöä voi katsella myös ulkona ja se tukee monikosketusta.
● Windows 8.1 Pro3, neljän ytimen Intel®-suoritin4 ja 4 Gt:n tallennustila9 takaavat, että saat kaiken tehdyksi.
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Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Windows 8.1 Pro 6410

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, jopa 2,39 GHz Intel Burst -tekniikan avulla, 2 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)6
Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

4 Gt:n LPDDR3 1067 MHz SDRAM5

Sisäinen tallennustila

64 Gt:n eMMC SSD1

Näyttö- tai kosketustekniikka Lävistäjältään 25,65 cm:n (10,1 tuuman) WUXGA UWVA -näyttö (1 900 × 1 200), jossa kapasitiivinen monikosketustoiminnallisuus ja digitoija, Corning®
Gorilla® Glass 3 -lasi sekä tahroja ehkäisevä pinnoite
Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu Intel® HD Graphics4

Langattomat ominaisuudet

Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2×2) WiFi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä3

Ääni

HD-ääni ja DTS Sound+, kaksi sisäistä stereokaiutinta, kaksi sisäistä mikrofonia (kahden mikrofonin järjestelmä, melun vähennys ja keilan muodostus),
stereo/kuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin

Web-kamera

Integroitu 2,1 megapikselin 1080p-tarkkuus ja LED-merkkivalo (eteenpäin suuntautuva); 8 megapikseliä ja LED-salama (taaksepäin suuntautuva)

Ilmaisimet

kiihtyvyysanturi; eCompass; gyroskooppi; ympäristön valon tunnistin; Haptiikka

Laajennuspaikat

mikro-SDXC; mikro-SIM
Paikat ovat käytettävissä, kun ElitePad on irrotettu Retail-kotelosta

Portit ja liittimet

virtaliitin (Retail-kotelossa); kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä (ElitePad-laitteessa); virtaliitin (ElitePad-laitteessa)

Virta

10 W:n Smart-verkkolaite

Akku

Kaksikennoinen (30 Wh:n) litiumpolymeeriakku (ElitePad 1000)
Jopa 13,5 tuntia (HP ElitePad 1000 + HP Retail -kotelo); Jopa 13,5 tuntia (HP ElitePad 1000)11

Erikoisominaisuudet

Rannehihna (vakio); Olkahihna (lisävaruste)2

Mitat (L x S x K)

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

Paino

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (HP Retail -kotelo)
Paino vaihtelee kokoonpanon ja komponenttien mukaan.

Ohjelmisto

HP ePrint -ohjain; HP-hallintatyökalut; HP PageLift; PDF Complete; HP:n taustakuva; Järjestelmän oletusasetukset; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (UEFI);
Osta Office9

Suojauksen hallinta

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager ja Just-In-Time-todennus; Tärkeitä järjestelmäpäivityksiä Microsoft Windows 8.1
-käyttöjärjestelmään7,8

Takuu

yhden vuoden vakiotakuu osille ja työlle ja rajoitetut takuuvaihtoehdot asiakkaan tiloissa tapahtuvalle toiminnalle maan mukaan; yhden vuoden rajoitettu
takuu pääakulle. Valinnaiset HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat
vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Value -kuittitulostin
(sarjaportti/USB)

Täydennä vähittäismyyntiratkaisusi HP Value -kuittitulostimella, joka on vakaasti ja luotettavasti
vähittäismyyntiympäristöissä toimiva, sarjaportin tai USB-portin kautta liitettävä lämpökuittikirjoitin.

HP:n huipputason
rahalaatikko

Tilaa säästävä, vaativaan käyttöön tarkoitettu malli takaa luotettavan suorituskyvyn jopa kaikkein haastavimmissa
vähittäismyyntiympäristöissä.

HP PUSB
-kuittilämpökirjoitin

HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen
pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

HP:n perustason
käteislaatikko

HP:n normaali käteislaatikko täyttää suorituskyvyllään ja luotettavuudellaan nykypäivän vähittäismyyjien tarpeet. Sen
kestävä teräsrakenne, tilaa säästävä muoto ja kaksi mediapaikkaa tekevät siitä oivan ratkaisun vähittäismyynti- ja hotellija ravintolaympäristöihin, joissa tarvitaan laadukasta käteislaatikkoratkaisua edulliseen hintaan.

Tuotenumero: F7M66AA

Tuotenumero: FK182AA

Tuotenumero: FK224AA

Tuotenumero: QT457AA

HP:n 3 vuoden
palveluratkaisu, mukana
vahinkosuojaus- ja
näyttöpalvelu, seuraavana
arkipäivänä, asiakkaan
tiloissa

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack -palvelut sisältävät parannettuja palveluita, joilla tehostamme takuusi. Voit olla rauhallisin mielin ja toimia
tehokkaasti.
Tuotenumero: U7R44E
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
Ostettava erikseen.
Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa versioissa tai Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Siirry osoitteeseen www.microsoft.com.
4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä.
Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
5 MIL STD 810G -testaus on meneillään, mutta sillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. MIL-STD-testitulokset eivät takaa, että laitteet
toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.
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Teknisten tietojen alaviitteet
SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön enintään 5 Gt.
Lisävaruste tai lisäominaisuus.
802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua.
4 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
5 Muisti toimii järjestelmän tukemalla enimmäisnopeudella, joka on 1 067 MHz.
6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää
tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64
-yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
7 HP Client Security edellyttää Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää ja käyttäjän alkumääritystä.
8 HP ElitePad sisältää neljän vuoden käyttöoikeuden Absolute Data Protect -sovellukseen, jolla voidaan paikantaa ja lukita laite, estää sen luvaton käyttö sekä tyhjentää laitteeseen tallennetut tiedot. Katso tarkat
lisätiedot osoitteesta absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect toimitetaan niin, että agenttiohjelma on poissa käytöstä, ja asiakkaan on aktivoitava se itse. Palvelu voi olla rajoitettu; tarkista
Absolute-yhtiöltä saatavuus Yhdysvaltain ulkopuolella. Valinnainen Absolute Recovery Guarantee -tilauspalvelu on rajoitettu takuu. Palvelua koskee tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete -palvelua käytettäessä Absolute Recovery Guarantee -maksu mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on
allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko luotava PIN-koodi tai hankittava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.
9 HP ePrint edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkotulostimeen. Tulostin edellyttää HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Mobiililaitteet edellyttävät internet-yhteyttä. Palvelu saattaa edellyttää langatonta tukiasemaa.
Tiedonsiirtosopimus saattaa olla tarpeen hankkia erikseen, tai tiedonsiirrosta saatetaan veloittaa. Ohjainpäivitystä saatetaan edellyttää. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1 -ominaisuuksia
voidaan hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
11 HP:n suorittama testaus sisältää täydellisen akun varauksen purkamisen samalla, kun ajetaan seuraavassa lueteltujen sovellusten (jotka voivat sisältyä tai eivät sisälly tuotteeseesi) komentosarjoja: 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 ja WinZip® 10.0. Ennen testausta
järjestelmä ladataan täyteen ja näytön kirkkaudeksi asetetaan 60 cd/m², automaattinen himmennys poistetaan käytöstä, langaton poistetaan käytöstä, valmiustila ja lepotila poistetaan käytöstä ja kaikki muut ohjelmat,
apuohjelmat ja palvelut, jotka eivät ole tärkeitä tietokoneen toiminnan tai akun kestoajan testaamisessa, suljetaan. Akun käyttöaika vaihtelee tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien,
käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/pos
Ota käyttöön HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä
tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa
http://windows.microsoft.com/fi-FI/
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