Datasheet

HP ElitePad mobiele retailoplossing
Maak mobiele verkoop gemakkelijk.
Bied klanten een uitstekende service
en werk efficiënter met een mobiele
oplossing op Windows®-tablets die
naadloos met uw bestaande
applicaties samenwerken. De
duurzame case beschermt uw tablet,
accepteert betaalapparaten van
diverse fabrikanten en kan in een
dock worden geplaatst om een vast
POS te creëren.
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HP raadt Windows aan.
Maatwerk voor uw bedrijf

● Implementeer de oplossing in uw hele bedrijf, voor klanten en winkelpersoneel. Assisteer klanten overal in de winkel of maak
zelfbediening mogelijk door de oplossing op een paal, op de wand of in een dock op een vast POS te plaatsen.1,2

Kies uw betalingsmethode

● Voeg naar keuze betaalapparaten van andere fabrikanten1 toe, zoals MSR, EMV en NFC. De cradles accepteren apparatuur van
diverse andere fabrikanten. Gebruik een optionele kabel1 om de case en het apparaat te koppelen voor nog meer flexibiliteit.

Werk professioneel

● Breng het POS naar uw klanten – de polsband zorgt voor gebruiksgemak. Draag hem aan de optionele diagonale schouderband1
om uw handen vrij te houden en klanten alle aandacht te geven.

Pluspunten
● Creëer een traditioneel vast POS en sluit al uw randapparaten aan met een optioneel HP Retail Expansion Dock voor ElitePad of
HP ElitePad Dock.1
● Het 10,1-inch (25,65-cm) diagonale, 1920 x 1200 direct-bonded multi-touch scherm met een 16:10 aspectratio heeft brede
inkijkhoeken en is buiten goed afleesbaar.
● Doe alles met Windows 8.1 Pro3, een quad-core Intel®-processor4 en 4 GB geheugen.
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Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 6410

Beschikbare processors

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximaal 2,39 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores)6

Chipset

Chipset is geïntegreerd op de processor

Maximum geheugen

4 GB 1067-MHz LPDDR3 SDRAM5

Interne opslag

64-GB eMMC SSD1

Scherm/Touchtechnologie

25,65-cm (10,1-inch) diagonaal WUXGA UWVA (1920 x 1200) capacitief multi-touchscherm met digitizer, Corning® Gorilla® Glass 3 met
vingerafdrukbestendige coating

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde Intel® HD video4

Draadloos

Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi + Bluetooth® 4 combo3

Audio

HD audio met DTS Sound+, 2 geïntegreerde stereoluidsprekers, 2 geïntegreerde microfoons (dual-array microfoons, ruisonderdrukking en straalvorming),
stereo/hoofdtelefoon/microfoon combo-ingang

Webcam

Geïntegreerde 2,1-MP 1080p met LED (aan voorzijde); 8-MP met LED-flash (aan achterzijde)

Sensoren

Accelerometer; eCompass; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Haptiek

Uitbreidingsslots

1 micro-SDXC; 1 micro-SIM
Slots zijn toegankelijk als de ElitePad niet in de HP Retail Case zit

Poorten en connectoren

1 voedingsconnector (op Retail Case); 1 hoofdtelefoon/microfoon comboconnector (op ElitePad); 1 voedingsconnector (op ElitePad)

Voeding

10-Watt Smart netadapter

Batterij

2-cels (30-Watt/uur) lithium-ion polymeren (ElitePad 1000)
Tot 13,5 uur (HP ElitePad 1000 + HP Retail Case); Tot 13,5 uur (HP ElitePad 1000)11

Speciale functies

Handriem (standaard); Schouderriem (optioneel)2

Afmetingen (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 Retail Case)

Gewicht

680 gr (HP ElitePad 1000); 295 gr (HP Retail Case)
Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten.

Software

HP ePrint driver; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP WallPaper; Standaard systeeminstellingen; HP pc hardwarediagnose UEFI; koop Office9

Beveiligingsbeheer

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager met Just in Time-authenticatie; Essentiële systeemupdates voor Microsoft Windows 8.17,8

Garantie

1 jaar standaard garantie op onderdelen, arbeid en onsite service, afhankelijk van het land; 1 jaar garantie op de primaire batterij. Optionele HP Care Pack
Services breiden servicecontracten uit na de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van het
land of de regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie
op www.hp.com/go/cpc.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Value
seriële/USB-bonnenprinter

Maak uw retailoplossing compleet met de HP Value seriële/USB-bonnenprinter, een thermische bonnenprinter met solide
prestaties en betrouwbaarheid voor de winkelomgeving.

HP Heavy-duty geldlade

Een ruimtebesparend, robuust ontwerp levert ook in veeleisende retailomgevingen betrouwbare prestaties.

HP PUSB thermische
bonnenprinter

De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties speciaal voor winkels. Door zijn compacte
formaat is hij ideaal voor omgevingen met weinig ruimte.

HP geldlade voor standaard
gebruik

De HP geldlade voor normaal gebruik biedt uitstekende prestaties en een hoge betrouwbaarheid voor retailtoepassingen.
Een robuuste staalconstructie, een compact model en twee mediaslots maken dit tot een ideale oplossing voor winkels
en bedrijven in de recreatiebranche die een hoogwaardige kassalade zoeken voor een scherpe prijs.

Bestelnr.: F7M66AA

Bestelnr.: FK182AA

Bestelnr.: FK224AA

Bestelnr.: QT457AA

HP 3 j, onsite svc volg
werkdag/ADP, opl incl
monitor

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack services bieden hogere serviceniveaus en uitbreiding van de garantiedekking – dat geeft u een gerust
gevoel omdat uw onderneming altijd operationeel blijft.
Bestelnr.: U7R44E
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Messaging, voetnoten
Wordt apart verkocht.
Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig
te benutten. Kijk op www.microsoft.com.
4 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is
vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
5 MIL STD 810G tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om de geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse ministerie van Defensie of defensietoepassingen aan te tonen. MIL STD-testresultaten
vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.
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Technische specificaties, voetnoten
Voor solid-state schijven geldt: 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. In Windows 8.1 is tot 5 GB gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
Optioneel of als add-on.
Voor 802.11 gebruik zijn een wireless access point en een internetverbinding nodig. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
4 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
5 Geheugen werkt op de maximaal door het systeem ondersteunde snelheid van 1067 MHz.
6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op
Intel®-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als
32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
7 HP Client Security moet door de gebruiker geconfigureerd worden, Microsoft Windows is vereist.
8 HP ElitePad bevat een licentie voor 4 jaar voor Absolute Data Protect, om de locatie van het apparaat te bepalen, het te vergrendelen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en persoonlijke gegevens op afstand
te verwijderen. Kijk op absolute.com/landing/2012/computrace-hp voor uitgebreide informatie. De Absolute Data Protect-agent is uitgeschakeld bij levering en moet door de klant worden geactiveerd. Service kan
beperkt zijn, raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor
meer informatie op: absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Als Data Delete wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten
klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst tekenen en een PIN-code aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
9 Voor HP ePrint is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account voor de printer is vereist. Voor het mobiele apparaat is een internetverbinding vereist.
Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of gebruikstarieven van toepassing. Mogelijk is een driverupdate vereist. Kijk voor meer informatie op:
www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te
benutten. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie.
11 Tests uitgevoerd door HP, waarbij de batterij volledig wordt ontladen tijdens het uitvoeren van een reeks productiviteitsscripts met de volgende applicaties (die al dan niet inbegrepen zijn bij uw specifieke product):
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 en Winzip® 10.0.
Vóór de test was het systeem volledig opgeladen en geconfigureerd met de volgende instellingen: schermhelderheid van 60 nits, draadloos gebruik uitgeschakeld, automatisch dimmen en slaapstand uitgeschakeld,
evenals alle andere programma's, hulpprogramma's en services die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van het computersysteem of de batterijlevensduurtest. De batterijlevensduur varieert afhankelijk van het model,
de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt mettertijd en door herhaaldelijk gebruik af.
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Meer informatie op
www.hp.eu/pos
Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt
u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder,
dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR
is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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