Podatkovni list

Rešitev za mobilno enoto HP ElitePad Mobile
Retail
Preprosta rešitev za mobilno poslovanje.
Zagotovite vrhunske uporabniške storitve in
izboljšajte svojo storilnost z mobilno
blagajniško rešitvijo, zasnovano na podlagi
tabličnega računalnika z operacijskim
sistemom Windows®, ki omogoča brezhibno
delovanje nameščenih aplikacij. Trpežno
ohišje omogoča zaščito tabličnega
računalnika, združljivost s številnimi
vhodnimi plačilnimi
napravami drugih proizvajalcev in preprosto
priključitev na fiksna
prodajna mesta.
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HP priporoča Windows.
Prilagojeno vašim poslovnim potrebam

● HP-jev blagajniški sistem je odlična rešitev za uporabo pri poslovanju z vašimi strankami in poslovnimi partnerji. Pomagajte
strankam s HP-jevo mobilno rešitvijo ali omogočite samostojno uporabo blagajniškega sistema tako, da ga namestite na stojalo
ali zid oz. ga priključite na fiksno prodajno mesto.1,2

Izberite vrsto plačila

● Dodajte izbrane plačilne naprave drugih proizvajalcev1, vključno z MSR, EMV in NFC. Ležišča so združljiva s številnimi proizvajalci.
Dodajte izbirni povezovalni kabel1, da povežete razširitveno ohišje in napravo za še večjo prilagodljivost.

Bodite profesionalni

● Pristopite k strankam z modulom POS – z naramnico je ravnanje z njim čisto enostavno. Nosite ga prek ramena z izbirnim
naramnim trakom1 in imejte roke proste, da se lahko popolnoma posvetite svojim strankam.

Posebnosti
● Ustvarite običajno fiksno prodajno mesto in priključite številne zunanje naprave prek razširitvene združitvene enote HP Retail
Expansion Dock za tablični računalnik HP ElitePad ali združitvene enote HP ElitePad Dock (oba sta na voljo kot dodatek).1
● Izkoristite prednosti širokih zornih kotov na zaslonu z možnostjo večkratnega dotika, diagonalo 25,65 cm (10,1 palca), ločljivostjo
1920 x 1200 in razmerjem stranic 16:10, ki je neposredno pritrjen na ohišje in omogoča dobro vidljivost ob zunanji svetlobi.
● Zmogljivo delovanje omogočajo operacijski sistem Windows 8.1 Pro3, 4-jedrni procesor Intel®4 in 4 GB pomnilnika.
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Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 8.1 Pro 6410

Razpoložljivi procesorji

Intel® Atom® Z3795 (1,6 GHz, do 2,39 GHz s tehnologijo Intel Burst, 2 MB predpomnilnika, 4 jedri)6

Nabor vezij

Vezje, vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

4 GB LPDDR3 1067 MHz SDRAM5

Notranji pomnilnik

64 GB eMMC SSD1

Tehnologija zaslona/dotika

Zmogljiv zaslon z diagonalo 25,65-cm (10,1") na večkratni dotik WUXGA UWVA (1920 x 1200) s funkcijo digitalizatorja in steklom Corning® Gorilla® Glass 3 z
zaščito proti razmazanju

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafika Intel® HD4

Brezžično

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

Zvočna kartica

Zvok v visoki ločljivosti s tehnologijo DTS Sound+, 2 vgrajena stereo zvočnika, 2 vgrajena mikrofona (dvokalnalni mikrofon, funkcija odpravljanja hrupa in
prostorsko filtriranje), kombinirani priključek za stereo/slušalke/mikrofon

Spletna kamera

Vgrajena kamera z 2,1 milijona slikovnih pik 1080p z osvetlitvijo LED (na sprednji strani); 8 milijonov slikovnih pik z bliskavico LED (na zadnji strani)

Senzorji

Merilnik pospeška; eCompass; Giroskop; Senzor svetlobe; Haptika

Razširitvene reže

1 vrata za mikro SDXC; 1 vrata za mikro SIM
Reže so dostopne, ko tablični računalnik HP ElitePad ni v razširitvenem ohišju HP Retail Case

Vrata in priključki

1 napajalni priključek (na razširitvenem ohišju HP Retail Case); 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (na tabličnem računalniku ElitePad); 1 napajalni
priključek (na tabličnem računalniku ElitePad)

Napajanje

Pametni napajalnik za izmenični tok (10 W)

Akumulator

2-celični (30 Wh) litij-ionski polimerni akumulator (ElitePad 1000)
Do 13,5 ur (tablični računalnik HP ElitePad 1000 + razširitveno ohišje HP Retail Case); Do 13,5 ur (tablični računalnik HP ElitePad 1000)11

Posebne funkcije

Ročaj (standardno); Naramnica (izbirno)2

Velikost (Š x G x V)

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

Teža

680 g (tablični računalnik HP ElitePad 1000); 295 g (razširitveno ohišje HP Retail Case)
Teža je odvisna od konfiguracije in komponent.

Programska oprema

Gonilnik HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; PDF Complete; HP WallPaper; Privzete nastavitve sistema; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Buy Office9

Upravljanje varnosti

HP Client Security; Absolute Data Protect; Device Access Manager z možnostjo Just-in-Time Authentication; Bistvene posodobitve sistema za Microsoft
Windows 8.17,8

Garancija

Enoletna standardna omejena garancija za dele, delo in servis na domu, odvisno od države; Enoletna omejena garancija za primarni akumulator. Dodatne
storitve HP Care Pack so podaljšane servisne pogodbe, ki veljajo po preteku standardne garancije. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care
Pack se lahko razlikuje glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in
omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tiskalnik računov HP Value z
možnostjo
zaporedne/USB-povezave

Dopolnite svoje prodajno mesto s tiskalnikom računov HP Value z možnostjo zaporedne/USB-povezave, toplotnim
tiskalnikom računov single-station, ki zagotavlja učinkovito zmogljivost in zanesljivost v prodajnih okoljih.

Predal za denar HP Heavy
Duty

Oblika, ki prihrani prostor in je namenjena za veliko količino dela, omogoča zanesljivo učinkovitost celo v najzahtevnejših
prodajnih okoljih.

Termični tiskalnik računov
HP PUSB

Termični tiskalnik računov HP PUSB je prilagojen za prodajna okolja, saj ima vzdržljivo obliko in je zelo zmogljiv. Ker je
majhen, je primeren tudi za lokacije z omejenim prostorom.

Predal za denar HP Standard
Duty

HP-jeva standardna blagajna zagotavlja odlično delovanje in zanesljivost, ki ustrezata potrebam sodobnega prodajalca.
Zaradi odporne jeklene konstrukcije, kompaktne velikosti in dvojne reže za medije je to odlična rešitev za prodajalne in
gostinske obrate, kjer je rešitev v zvezi s kakovostno blagajno po konkurenčni ceni zelo zaželena.

Številka izdelka: F7M66AA

Številka izdelka: FK182AA

Številka izdelka: FK224AA

Številka izdelka: QT457AA

HP 3y NBD Onsite/ ADP Soltn
incl Mon SVC

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Storitve HP Care Pack ponujajo višje ravni storitev, ki izboljšujejo vaše garancijsko kritje, da boste popolnoma brez skrbi in
da boste lahko nemoteno delali.
Številka izdelka: U7R44E
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Opombe k sporočilom
Naprodaj posebej.
Strojna oprema za nameščanje je na voljo posebej.
V nekaterih izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows določene funkcije niso na voljo. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo. Obiščite spletno mesto www.microsoft.com.
4 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem.
Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
5 Preizkus MIL STD 810G je na čakanju in ni namenjen za prikaz ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev glede vojaške uporabe. Rezultati preizkusa MIL STD niso zagotovilo za
delovanje v takšnih pogojih.
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Opombe k tehničnim podatkom
Za pogone SSD, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Pri operacijskem sistemu Windows 8.1 je do 5 GB rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
Izbirna ali dodatna funkcija.
Brezžično omrežje 802.11 zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
4 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
5 Pomnilnik deluje pri največji hitrosti, ki jo podpira sistem (1067 MHz).
6 Tehnologija Multi-Core je namenjena za povečanje zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje
na arhitekturi Intel® je potrebna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali
(niti pri 32-bitnem delovanju) brez BIOS-a, ki podpira arhitekturo Intel® 64. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za večjo zmogljivost.
7 Za storitev HP Client Security potrebujete operacijski sistem Microsoft Windows in predhodno uporabniško nastavitev.
8 Tablični računalnik HP ElitePad vključuje 4-letno licenco za program Absolute Data-Protect, ki lahko poišče vašo napravo, prepreči nepooblaščen dostop do nje in na daljavo izbriše vaše osebne podatke. Podrobnosti si
oglejte na spletnem mestu absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Program Absolute Data Protect je ob nakupu izklopljen, zato ga mora vklopiti stranka. Storitve so lahko omejene, za razpoložljivost zunaj ZDA se
obrnite na Absolute. Izbirna naročniška storitev v okviru garancije Absolute Recovery Guarantee je omejena garancija. Veljajo določeni pogoji. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto:
absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Če uporabite storitev Data Delete, se plačilo obnovitvene garancije (Absolute Recovery Guarantee) izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete
mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti bodisi PIN bodisi kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID programske opreme Absolute.
9 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom. Tiskalnik zahteva registracijo računa HP ePrint. Mobilna naprava zahteva internetno povezavo. Morda zahteva brezžično dostopno točko.
Morda boste morali plačati ločeno podatkovno naročnino ali stroške uporabe. Morda bo potrebna posodobitev gonilnika. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto: www.hp.com/go/eprintsoftware.com.
10 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8.1, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej kupljeno
strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com.
11 Preizkus, ki ga je opravilo podjetje HP, je vključeval popolno izpraznitev akumulatorja med izvajanjem produktivnostnih skriptov za naslednje aplikacije (te aplikacije so morda priložene vašemu izdelku ali tudi ne):
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 in Winzip® 10.0.
Pred preizkusom je bil sistem povsem napolnjen, svetlost zaslona je bila nastavljena na 60 nitov, brezžično delovanje izklopljeno, samodejna zatemnitev je bila onemogočena, onemogočene so bile tudi možnost
mirovanja in spanja ter vse druge aplikacije, pripomočki in storitve, ki niso bili bistveni za izvedbo preizkusa računalniškega sistema ali življenjske dobe akumulatorja. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od modela
izdelka, konfiguracije, naloženih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžične funkcije in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša.
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Več informacij na
www.hp.eu/pos
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve
Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja
operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto
http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega
lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY
STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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