Folha de Dados

Solução de retalho móvel HP ElitePad
Comércio móvel facilitado.
Proporcione uma excelente
assistência ao cliente e melhore a
eficiência operacional com uma
solução móvel baseada num tablet
Windows® que funciona na perfeição
com as suas aplicações instaladas. A
capa resistente ajuda a proteger o seu
tablet, aceita uma gama de
dispositivos de entrada de pagamento
de terceiros e é possível ancorar
facilmente num espaço de trabalho
PDV fixo.
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A HP recomenda o Windows.
Personalizado para a sua empresa

● Implemente a solução em atividades voltadas para os clientes e associados em toda a sua empresa. Ajude os clientes em
movimento ou permita a funcionalidade de autosserviço, montando a solução num poste ou numa parede ou ancorando num
PDV fixo.1,2

Escolha o seu tipo de pagamento

● Aumente a sua escolha de dispositivos de pagamento de terceiros,1 incluindo MSR, EMV e NFC. Áreas de suporte oferecem
compatibilidade com uma vasta gama de fornecedores. Adicione um cabo de ligação opcional1 para ligar a capa e o seu
dispositivo para obter ainda mais flexibilidade.

Seja profissional

● Leve o ponto de venda aos seus clientes com a correia de mão que torna o manuseamento mais fácil. Transporte na transversal
com a correia de ombro opcional1 e mantenha as suas mãos livres para que possa oferecer aos seus clientes toda a sua atenção.

Características
● Crie um PDV fixo tradicional e ligue-se ao seu conjunto de periféricos com uma estação de expansão HP Retail opcional para
ElitePad ou estação de ancoragem HP ElitePad.1
● Desfrute de ângulos de visualização amplos no painel multitoque de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal, 1920 x 1200, com ligação
direta e visibilidade no exterior com uma proporção de 16:10.
● Faça tudo com o Windows 8.1 Pro,3 um processador quad-core Intel®4 e 4 GB de memória.

Folha de Dados

Solução de retalho móvel HP ElitePad

A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo disponível Windows 8.1 Pro 6410
Processadores disponíveis

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, até 2,39 GHz com a tecnologia Intel Burst, 2 MB de cache, 4 núcleos)6

Chipset

Chipset integrado no processador

Memória Máxima

LPDDR3 SDRAM de 4 GB a 1067 MHz5

Armazenamento Interno

eMMC SSD de 64 GB1

Ecrã / Tecnologia de toque

WUXGA UWVA de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal (1920 x 1200), ecrã multitoque capacitivo com digitalizador, Corning® Gorilla® Glass 3 com um
revestimento anti manchas

Placa gráfica disponível

Gráficos HD Intel® integrados4

Sem fios

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

Áudio

Áudio HD com DTS sound+, 2 altifalantes estéreo integrados, 2 microfones integrados (microfone de matriz dupla, cancelamento de ruído e formação de
feixe), tomada combo estéreo/auscultadores/microfone

Webcam

2.1 MP 1080p com LED (frontal) integrada; 8 MP com flash LED (traseira)

Sensores

Acelerómetro; eCompass; Giroscópio; Sensor de luz ambiente; Dispositivos hápticos

Slots de Expansão

1 micro SDXC; 1 micro SIM
Acesso às ranhuras quando o ElitePad éremovido do Retail Case

Portas e Ligações

1 conetor de energia (no Retail Jacket); 1 tomada combo para auscultadores/microfone (no ElitePad); 1 conetor de energia (no ElitePad)

Alimentação

Transformador smart de 10 W

Bateria

Bateria de polímeros de iões de lítio, 2 células, 30 Wh (ElitePad 1000)
Até 13,5 horas (HP ElitePad 1000 + HP Retail Case); Até 13,5 horas (HP ElitePad 1000)11

Funcionalidades especiais

Correia de mão (padrão); Correia de ombro (opcional)2

Dimensões (L x P x A)

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

Peso

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (HP Retail Case)
O peso varia de acordo com a configuração e componentes.

Software

Controlador HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP WallPaper; Predefinições do sistema; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Comprar o
Office9

Gestão de Segurança

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager com Just-in-Time Authentication; Essential System Updates para Microsoft Windows 8.17,8

Garantia

Opções de garantia padrão limitada de 1 ano para peças, mão de obra e local, dependendo do país; 1 ano de garantia limitada para a bateria principal. Os
serviços de HP Care Pack opcionais são contratos de serviços alargados que são mais abrangentes do que as garantias padrão. Os níveis de serviço e
tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São
aplicáveis restrições e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Impressora de Recibos
Série/USB HP Value

Complete a sua solução de retalho com a Impressora de Recibos Série/USB HP Value, uma impressora térmica de recibos
de estação única, concebida para um sólido desempenho e fiabilidade em ambientes de venda a retalho.

Caixa Registadora Heavy
Duty HP

O design resistente e que poupa espaço fornece um desempenho fiável mesmo nos ambientes de venda a retalho mais
exigentes.

Impressora de Recibos
Térmicos HP PUSB

A Impressora Térmica de Recibos HP PUSB foi concebida para ambientes de comércio retalhista com o seu design
duradouro e desempenho de impressão. O seu tamanho compacto torna-o perfeito para locais com limitações de
espaço.

Número do produto: F7M66AA

Número do produto: FK182AA

Número do produto: FK224AA

Caixa Registadora Standard
Duty HP

A Caixa Registadora Padrão da HP proporciona desempenho e fiabilidade excelente para responder às necessidades dos
retalhistas de hoje em dia. A construção em aço durável, o tamanho compacto e as ranhuras para suporte duplo fazem
desta uma solução fantástica para ambientes de venda a retalho e hotelaria onde se pretende uma solução de caixa
registadora de qualidade.

Número do produto: QT457AA

Serviço HP, 3 anos, dia útil
seguinte, solução no
local/PDA, incluindo monitor

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Os serviços HP Care Pack oferecem níveis de serviço atualizados que incrementam a cobertura da garantia para que não
tenha que se preocupar por nada e possa trabalhar sen nenhum problema.
Número do produto: U7R44E
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Rodapés com mensagens
Vendida separadamente.
Hardware de montagem vendido separadamente.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para
tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. Consulte www.microsoft.com.
4 A tecnologia Multi-Core foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia.
É necessário um sistema de computação de 64 bits. O desempenho varia em função da sua configuração de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
5 O teste MIL STD 810G está pendente e não se destina a demonstrar a adequação a requisitos de contratos com o Departamento de defesa dos EUA ou para utilização militar. Os resultados dos testes MIL STD não
constituem uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste.
1
2
3

Rodapés com especificações técnicas
Para unidades de estado sólido, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 5 GB para o Windows 8.1 estão reservados para software de recuperação do sistema.
Funcionalidade opcional ou adicional.
802.11 requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
4 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.
5 A memória funciona à velocidade máxima suportada pelo sistema de 1067 MHz.
6 O multinúcleo foi concebido para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A
computação de 64 bits em arquitetura Intel® requer um sistema informático com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações compatíveis com a arquitetura Intel® 64. Os
processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho irá variar em função das suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não
reflete uma medição de desempenho superior.
7 O HP Client Security requer o Microsoft Windows e a configuração de utilizador inicial.
8 O HP ElitePad inclui uma licença de 4 anos do Absolute Data Protect para localizar o seu dispositivo, bloqueá-lo, evitar o acesso não autorizado e eliminar dados pessoais remotamente. Consulte
absolute.com/landing/2012/computrace-hp para obter informações completas. O agente Absolute Data Protect é enviado desativado e deve ser ativado pelo cliente. O serviço pode ser limitado; verifique com a Absolute
a disponibilidade fora dos EUA. O serviço de assinatura opcional da garantia de recuperação da Absolute é uma garantia limitada. São aplicáveis determinadas condições. Para obter todas as informações, visite:
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Se o Data Delete for utilizado, o pagamento da garantia de recuperação será considerado nulo e sem efeito. De modo a utilizar o serviço Data Delete,
os clientes devem assinar primeiro um Acordo de pré-autorização e criar um PIN ou adquirir um ou mais tokens SecurID RSA da Absolute Software.
9 O HP ePrint requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à Web. A impressora requer um registo de conta HP ePrint. O dispositivo móvel requer uma ligação à Internet. Pode requerer um ponto de
acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados adquiridos em separado. Pode ser necessária a atualização do controlador. Para mais informações, visite:
www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos em separado para tirar todo
o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com para mais informações.
11 Testes realizados pela HP que consistem da descarga total da bateria enquanto executam uma série de scripts de produtividade nas seguintes aplicações (que podem ou não estar incluídas no seu produto específico):
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 e Winzip® 10.0.
Antes dos testes, o sistema foi totalmente carregado e a luminosidade do ecrã definida para 60 nits, sem fios desligado e regulação automática da luz, suspensão, hibernação e todos os outros programas desativados,
utilitários e serviços não essenciais à execução do sistema informático ou teste à vida útil da bateria foram desativados. A vida útil da bateria depende do modelo do produto, configuração, aplicações carregadas,
funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições de gestão de energia. A capacidade máxima da bateria irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo.
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Saiba mais em
www.hp.eu/pos
Recorra aos serviços financeiros HP
Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware
de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações.
Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos E.U.A da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial,
propriedade do titular e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e outros países.
ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos E.U.A. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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