Dataark

HP ElitePad mobil forhandlerløsning
Mobil handel gjort enkelt.
Lever fantastisk kundeservice og
forbedre driftseffektivitet med en
mobil løsning som drives av et
Windows®-nettbrett som fungerer
sømløst med dine installerte
programmer. Den slitesterke vesken
beskytter nettbrettet, godtar en rekke
tredjeparts betalingsenheter, og
forankres enkelt for en øyeblikkelig
fast butikkterminal.
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HP anbefaler Windows.
Tilpasset din bedrift

● Bruk løsninger for aktiviteter som involverer kunder og partnere på tvers av din forretning. Hjelp kunder mens du er i bevegelse,
eller aktiver selvbetjeningsfunksjonalitet ved å montere løsningen på en stang eller vegg, eller forankring i en fast
butikkterminal.1,2

Velg din betalingstype

● Legg til ditt valg av tredjeparts betalingsenheter, 1 inkludert MSR, EMV og NFC. Holderområder gir kompatibilitet med et utvalg av
forhandlere. Legg til en valgfri festekabel 1 for å koble sammen vesken og enheten for enda mer fleksibilitet.

Vær profesjonell

● Ta POS til dine kunder – Håndstropp gjør det enklere å håndtere. Bær den over skulderen med skulderstropp (tillegg)1, og hold
hendene fri slik at du kan gi kundene dine komplett oppmerksomhet.

Med
● Opprett en tradisjonell butikkterminal og koble til dine eksterne enheter med en valgfri HP Retail utvidelsesforankring for
ElitePad eller ElitePad forankring.1
● Nyt brede visningsvinkler på den direktelimte, utendørssynlige, 1920 x 1200 flerberøringsskjermen på 26,64 cm (10,1")
diagonalt med et 16:10 høyde/bredde-forhold.
● Gjør alt med Windows 8.1 Pro,3 en firekjerners Intel ®-prosessor4 og 4 GB minne.
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Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 Pro 6410

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, opptil 2,39 GHz ved bruk av Intel Burst Technology, 2 MB cache, 4 kjerner)6

Brikkesett

Brikkesett integrert i prosessor

Maksimalt minne

4 GB LPDDR3 1067 MHz SDRAM5

Internt lager

64 GB eMMC SSD1

Skjerm-/berøringsteknologi

25,65 cm (10,1") (diagonalt) WUXGA UWVA (1920 x 1200), kapasitiv flerberøringsskjerm med digitaliserer, Corning® Gorilla® Glass 3 med antismussbelegg

Tilgjengelig grafikk

Integrert Intel® HD-grafikk4

Trådløst

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

Lyd

HD-lyd med DTS Sound+, 2 integrerte stereohøyttalere, 2 integrerte mikrofoner (dobbelt mikrofon-array, støydemping og stråleforming), kombinert
stereo-/hodetelefon-/mikrofonkontakt

Webcam

Integrert 2,1 MP 1080p med LED (vendt mot front); 8 MP med LED-flash (vendt bakover)

Sensorer

Akselerometer; eCompass; Gyroskop; Omgivelseslyssensor; Haptics

Utvidelsesspor

1 mikro-SDXC; 1 mikro-SIM
Spor er tilgjengelige når ElitePad fjernes fra Retail-veske

Porter og kontakter

1 strømkontakt (på Retail-veske); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt (på ElitePad); 1 strømkontakt (på ElitePad)

Strøm

10 W Smart strømadapter

Batteri

2-cellers (30 Wt) litiumionpolymer (ElitePad 1000)
Opptil 13,5 timer (HP ElitePad 1000 + HP Retail-veske); Opptil 13,5 timer (HP ElitePad 1000)11

Spesialfunksjoner

Håndstropp (standard); Skulderstropp (tillegg)2

Fysiske 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 Retail-veske)

Vekt

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (HP Retail-veske)
Vekten varierer med konfigurasjon og komponenter.

Programvare

HP ePrint-driver; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP WallPaper; Systemstandardinnstillinger; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Kjøp Office9

Sikkerhetsadministrasjon

HP Client Security: Absolute Data Protect; Device Access Manager med JIT-godkjenning; Nødvendige systemoppdateringer for Microsoft Windows 8.17,8

Garanti

1 års begrenset garanti standard for deler, arbeid og på stedet-alternativer, avhengig av land; 1 års begrenset garanti på hovedbatteri. Valgfrie HP Care
Pack-tjenester er utvidede servicekontrakter ut over standardgarantiene. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk
plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Value seriell
USB-kvitteringsskriver

Utfyll butikkløsningen med HP Value serie-/ USB-kvitteringsskriver, en enkeltstasjons termisk kvitteringsskriver som er
laget for solid ytelse og pålitelighet i butikkmiljøer.

HP Heavy Duty kasseskuff

En plassbesparende og solid design gir pålitelig ytelse, selv i de mest krevende butikkmiljøer.

HP PUSB termisk
kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design og utskriftsytelse. Den kompakte
størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er mangelvare.

HP Standard
Duty-kasseskuff

HPs kassaskuff med standardkapasitet gir utmerket ytelse og pålitelighet som dekker behovene til dagens
detaljhandlere. Holdbar stålkonstruksjon, kompakt grunnflate og to mediespor gjør dette til en flott løsning for butikk- og
hotellmiljøer der det er ønskelig med en kassaskuffløsning til en konkurransedyktig pris.

Produktnummer: F7M66AA

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: QT457AA

HP 3å NBD på stedet /
ADP-løsning inkl. skjerm, TJE

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack-tjenester tilbyr oppgraderte tjenestenivåer for å bedre garantidekningen og gi deg trygghet og hjelp til å
holde deg oppe og i gang.
Produktnummer: U7R44E
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Fotnoter
Selges separat.
Monteringsmaskinvare selges separat.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows
fullt ut. Se www.microsoft.com.
4 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits
databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 MIL STD-810G-testing er forestående, men er ikke ment å demonstrere egnethet for amerikanske forsvarskontrakter eller for militært bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse
testforholdene.
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Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
For SSD-stasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 5 GB er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare i Windows 8.1.
Tilleggsutstyr eller tilleggsfunksjon.
802.11 krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
4 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
5 Minnet opererer med den maksimale systemhastigheten som støttes, 1067 MHz.
6 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. 64-biters databehandling
med Intel®-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-biters
behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
7 HP Client Security krever Microsoft Windows og førstegangs brukeroppsett.
8 HP ElitePad inkluderer en 4-års lisens på Absolute Data-Protect for å finne enheten, låse og hindre uautorisert tilgang og fjernslette personlige data. Se absolute.com/landing/2012/computrace-hp for å få mer
informasjon. Absolute Data Protect-agenten leveres avslått og må aktiveres av kunden. Tjenesten kan være begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie
abonnementstjenesten Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. All informasjon finnes på: absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes,
annulleres Recovery Guarantee-betalingen. For å kunne bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA
SecurID-koder fra Absolute Software.
9 HP ePrint krever en Internett-forbindelse til en nettkompatibel HP-skriver. Skriveren krever registrering av HP ePrint-konto. Mobil enhet krever Internett-forbindelse. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte
dataabonnement- eller brukskostnader kan påløpe. Driveroppdatering kan være nødvendig. Du finner mer informasjon på: www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8.1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com for detaljer.
11 Tester utført av HP som består av full batteriutlading mens du utfører en serie produktivitetsskript mot følgende programmer (som kan eller ikke kan være inkludert i det aktuelle produktet): 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 testing var
systemet fullt oppladet og konfigurert med en skjermlysstyrke på 60 nit, trådløst slått av og automatisk dimming, hvilemodus, dvalemodus og alle andre programmer, verktøy og tjenester som ikke kreves for kjøring av
datasystemet eller batteridriftstidstesten, deaktivert. Batteriets driftstid vil variere, avhengig av produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den
maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og med bruk.
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Lær mer på
www.hp.eu/pos
Start HP Financial Services
Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer.
Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av
Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av
styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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