Záznamový list

Mobilné maloobchodné riešenie HP ElitePad
Jednoduchý mobilný obchod.
Poskytujte zákazníkom skvelé služby a
zvýšte prevádzkovú efektivitu
pomocou mobilného riešenia
poháňaného tabletom so systémom
Windows®, ktoré bez problémov
spolupracuje s vašimi nainštalovanými
aplikáciami. Odolné puzdro pomáha
chrániť tablet, umožňuje pripojenie
rôznych platobných zariadení od iných
výrobcov a možno ho jednoducho
pripojiť k pevnému platobnému
terminálu.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Prispôsobené vášmu podnikaniu

● Využívajte riešenie v rámci svojich podnikateľských aktivít pri komunikácii so zákazníkmi a kolegami. Pomáhajte zákazníkom v
teréne alebo pripevnite riešenie na stojan, na stenu alebo do pevného platobného terminálu a umožnite zákazníkom, aby sa
obslúžili sami.[1, 2]

Vyberte si typ platby

● Pridajte platobné zariadenia od iných výrobcov podľa svojho výberu1 vrátane zariadení s technológiou MSR, EMV a NFC. Oblasti
kolísky ponúkajú kompatibilitu so širokou škálou dodávateľov. Pripojte puzdro k zariadeniu pomocou voliteľného lanka1 a získajte
ešte väčšiu flexibilitu.

Buďte profesionál

● Prineste miesto predaja k svojim zákazníkom – ručný remienok uľahčuje manipuláciu. S voliteľným ramenným popruhom ho
môžete nosiť krížom cez telo1, vďaka čomu budete mať voľné ruky a môžete sa plne venovať zákazníkom.

Funkcie
● Vytvorte si tradičný platobný terminál a pripojte ho k rôznym periférnym zariadeniam pomocou voliteľného doku HP Retail
Expansion Dock pre tablet ElitePad alebo pomocou doku HP ElitePad Dock.1
● Vychutnávajte si široké pozorovacie uhly na viacvrstvovom viacdotykovom paneli so skvelým obrazom vonku, uhlopriečkou 25,65
cm (10,1"), rozlíšením 1 920 x 1 200 a pomerom strán 16 : 10.
● Využívajte pri všetkých transakciách systém Windows 8.1 Pro3, štvorjadrový procesor Intel®4 a 4 GB pamäť.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro 6410

Dostupné procesory

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, maximálne 2,39 GHz s použitím technológie Intel Burst, 2 MB vyrovnávacej pamäte, 4 jadrá)6

Čipová sada

Čipset je integrovaný na procesore

Maximálna kapacita pamäte

4 GB LPDDR3 1067 MHz SDRAM5

Vnútorná pamäť

64 GB eMMC SSD1

Technológia dotykového
displeja

Kapacitný multidotykový displej WUXGA UWVA (1920 x 1200) s uhlopriečkou 25,65 cm (10,1") a digitizérom, sklo Corning® Gorilla® Glass 3 s ochranou proti
odtlačkom

Dostupná grafická karta

Integrovaná grafika Intel® HD4

Bezdrôtová

Kombinované pripojenie Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi a Bluetooth®3

Zvuk

HD audio s DTS Sound+, 2 integrované stereo reproduktory, 2 integrované mikrofóny (duálne pole mikrofónov, rušenie okolitého hluku a modulovanie
prenosu), kombinovaný konektor pre stereo/slúchadlá/mikrofón

Webová kamera

integrovaná 2,1 MP 1080 p s podsvietením LED (vpredu); 8 MP, LED blesk (zadný)

Senzory

akcelerometer; elektronický kompas; gyroskop; senzor okolitého osvetlenia; Haptika

Rozširujúce sloty

1x port mikro SDXC; 1x port micro SIM
Sloty sú prístupné po vybratí tabletu ElitePad z puzdra Retail Case

Porty a konektory

1 napájací konektor (na puzdre); 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón (na tablete ElitePad); 1 napájací konektor (na tablete ElitePad)

Zdroj

10 W sieťový adaptér Smart

Batéria

2-článková lítiovo-iónová polymérová batéria 30 Wh (ElitePad 1000)
Až 13,5 hodiny (HP ElitePad 1000 + puzdro HP Retail Case); Až 13,5 hodiny (HP ElitePad 1000)11

Špeciálne funkcie

remienok na ruku (štandardný); Popruh na rameno (voliteľný)2

Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

680 g (HP ElitePad 1000); 295 g (puzdro HP Retail Case)
Hmotnosť závisí od konfigurácie a komponentov.

Softvér

ovládač HP ePrint; ovládateľnosť HP; HP PageLift; PDF Complete; tapeta spoločnosti HP; predvolené nastavenia systému; diagnostika hardvéru HP UEFI;
Kúpa balíka Office9

Správa zabezpečenia

HP Client Security; softvér Absolute Data Protect; správca prístupu k zariadeniu so systémov overovania Just In Time; Nevyhnutné aktualizácie systému pre
systém Microsoft Windows 8.17,8

Záruka

1-ročné štand. diely, možnosti obmedzenej záruky v práci a na pracovisku v závislosti od krajiny; 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Voliteľné
služby HP Care Pack Services sú rozšírené zmluvy na servis, ktoré presahujú vaše štandardné záruky. Úroveň servisu a čas odozvy služieb HP Care Pack sa
môže líšiť v závislosti od geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/cpc.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Tlačiareň potvrdeniek HP
Value so sériovým USB
rozhraním

Zostavte svoje maloobchodné riešením spolu s tlačiarňou potvrdeniek HP Value so sériovým/USB rozhraním, termálnou
tlačiarňou potvrdeniek s jednou stanicou navrhnutou pre spoľahlivý výkon a spoľahlivosť v maloobchodnom prostredí.

Pokladničná zásuvka HP
Heavy Duty

Priestorovo úsporný a odolný dizajn poskytuje spoľahlivý výkon aj v najnáročnejších maloobchodných prostrediach.

Tepelná tlačiareň
potvrdeniek HP PUSB

Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom navrhnutá pre maloobchodné
prostredia. Jej kompaktné rozmery ju tiež robia perfektnou pre obmedzené priestory.

Zás. na hotovosť HP
Standard Duty

Štandardný zásobník na hotovosť HP poskytuje excelentný výkon a spoľahlivosť pre splnenie požiadaviek dnešných
predajcov. Odolná oceľová konštrukcia, kompaktné rozmery a dva sloty pre médiá z neho robia skvelé riešenie pre
maloobchodné a pohostinské prostredie, kde je požadovaný kvalitný zásobník na hotovosť za výhodnú cenu.

Číslo produktu: F7M66AA

Číslo produktu: FK182AA

Číslo produktu: FK224AA

Číslo produktu: QT457AA

HP 3y NBD Onsite/ ADP Soltn
incl Mon SVC

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Služby HP Care Pack ponúkajú inovovanú úroveň služieb na zvýšenie pokrytia vašej záruky, aby bol váš život bez stresov
a aby ste mohli udržiavať tempo.
Číslo produktu: U7R44E
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Poznámky v krátkych správach
Predáva sa samostatne.
Hardvér na montáž sa predáva samostatne.
Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače
alebo softvér. Navštívte stránku www.microsoft.com.
4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa
64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
5 Prebieha testovanie MIL-STD 810G a účelom nie je preukázať vhodnosť zariadenia pre zmluvné vzťahy s Ministerstvom obrany USA ani na vojenské použitie. Výsledky testovania MIL STD nie sú zárukou budúceho
výkonu v týchto testovacích podmienkach.
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Poznámky k technickým údajom
Jednotky SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systéme Windows 8.1 môže byť pre softvér na obnovu systému rezervovaných až 5 GB miesta na disku.
Voliteľná alebo doplnková funkcia.
802.11 vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
4 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
5 Pamäť pracuje pri maximálnej rýchlosti 1 067 MHz, ktorú podporuje systém.
6 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie
údajov na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory
nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS, ktorý podporuje architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje
mieru výkonnosti.
7 Softvér HP Client Security vyžaduje systém Microsoft Windows a počiatočné nastavenie.
8 Dodávka tabletu HP ElitePad zahŕňa 4-ročnú licenciu na softvér Absolute Data Protect, ktorý umožňuje lokalizovať zariadenie, uzamknúť ho, predchádzať neoprávnenému prístupu a na diaľku odstrániť osobné údaje.
Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Agent Absolute Data Protect sa dodáva deaktivovaný a zákazníci ho musia aktivovať. Služba môže byť obmedzená.
Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej
stránke: www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete službu Data Delete, platba za službu Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najskôr je
potrebné podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a vytvoriť si PIN kód alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
9 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni s webovým rozhraním. Tlačiareň vyžaduje registráciu konta služby HP ePrint. Mobilné zariadenie vyžaduje pripojenie na internet. Môže sa vyžadovať
bezdrôtový prístupový bod. Môže sa vyžadovať samostatne zakúpený dátový program alebo poplatky za používanie. Môže sa vyžadovať aktualizácia ovládača. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej stránke:
www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 Niektoré funkcie nie sú vo všetkých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače a/alebo softvér. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.microsoft.com.
11 Testovanie spoločnosti HP pozostáva z plného vybitia batérie pri spustenej sérii produktívnych skriptov s nasledujúcimi aplikáciami (ktoré môžu, ale nemusia byť súčasťou vášho konkrétneho produktu): 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 a Winzip® 10.0. Pred
testovaním bol systém plne nabitý a displej bol nastavený na jas 60 nitov, bezdrôtové pripojenie bolo vypnuté a funkcie automatické stmievanie, pozastavenie a dlhodobý spánok, ako aj všetky ostatné programy,
pomôcky a služby, ktoré nie sú nevyhnutné pre chod počítačového systému alebo test životnosti batérie boli vypnuté. Výdrž batérie sa líši v závislosti od modelu výrobku, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií,
používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/pos
Zaangažujte Finančné služby HP
Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému
Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a
spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách.
ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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