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Mobil detailløsning med en HP Pro-tablet-pc
Tag disken med ud til kunderne
Du kan yde effektiv, mobil og
kundefokuseret betjening med den
mobile detailløsning med en HP
Pro-tablet-pc. Denne løsning
kombinerer kraften og ydeevnen fra
en HP Pro Tablet 608 med de fleksible
betalingsmuligheder ved HP Retail
Case 8.
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Vælg betalingstype

● Kundeoplevelsen kan forbedres med udstyr til montering af betalingsterminalen. Udstyret kan bruges til en række forskellige
enheder,1 så du kan tage imod kredit- og debetkort, EMV, kontaktløs betaling, nærfeltskommunikation (NFC), Google Wallet™ og
Apple Pay™. Kan roteres til stående eller liggende retning efter behov.

Produktivitet uden en salgsdisk

● Salgstransaktionen kan gennemføres hvor som helst med en Windows-baseret løsning med en tablet-pc med lang
batterilevetid, valgfri trådløs Qualcomm® Gobi™- eller Intel 4G LTE-tilslutning2 og mulighed for montering af en skulderrem, der
forbedrer mobiliteten.3

Hurtige og stabile transaktioner

● Kundernes og virksomhedens behov opfyldes med en tablet-pc på 8" diagonalt med en opløsning på 2048 x 1536, quad-core
Intel® Atom™-processor4, integrerede sikkerheds- og administrationsfunktioner og nem USB-tilslutning.

Yderligere funktioner
● Det slanke og elegante design fanger kundernes opmærksomhed, og gummikanterne beskytter tablet-pc'en. Du kan beskytte HP
Pro-tablet-pc'en ved at anbringe den i en mobil detaildock med opladning3 og fastgøre docken til en fast genstand vha. de
indbyggede låseanordninger.
● Du får uovertruffen mobilitet takket være den lave vægt og den slanke profil, som gør det nemt at bære udstyret i hænderne, og
du kan benytte muligheden for montering af en skulderrem3 og bære udstyret som en skuldertaske, så du har hænderne fri.
● Windows-funktionerne til administration og sikkerhed understøtter problemfri integration med de Windows-apps og den
Windows-infrastruktur, du har i forvejen.

Dataark

Mobil detailløsning med en HP Pro-tablet-pc
Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 641
Windows 8.1 Pro 641

Tilgængelige processorer

Intel® Atom™ x5-Z8500 med Intel HD-grafik (1,44 GHz, op til 2,24 GHz med Intel Burst-teknologi, 2 MB cache, 4 kerner)2

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB LPDDR3-1600
Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Internt storage

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Skærm/Touch-teknologi

Kapacitiv multiberøringsskærm på 19,96 cm (7,86") diagonalt, FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Tilgængelige grafikkort

Integreret Intel® HD-grafik5

Trådløst

Kombination af indbygget Intel® Dual-Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac WiDi (2x2) og Bluetooth® 4.0; LTE/EVDO/HSPA+ med GPS M.2 (tilbehør);
WWAN LTE/HSPA+ med GPS M.2 (tilbehør); WWAN HSPA+ med GPS M.2 (tilbehør)4

Lyd

HD-lyd, to stereohøjtalere og to indbyggede mikrofoner

Webcam

Fremadvendt HD-kamera på 2 MP; Bagudvendt HD-kamera på 8 MP med autofokus, uden LED-blitz

Sensorer

Accelerationsmåler; eCompass; Gyroskop; Sensor til måling af omgivende lys; Hall-effekt; Haptik; Nærhed (kun WWAN)

Udvidelsesstik

1 mikro-SD
Understøtter mikro-SD-kort (SDXC) på op til 2 TB

Porte og stik

1 hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 USB-C™

Strømforsyning

15-W adapter med USB Type-C™-ledning

Batteri

21 WHr litium-ion polymer

Mål (b x d x h)

207 x 8,35 x 137 mm
Mål på tablet-pc i liggende retning

Vægt

Fra 360 g
Tablet-pc'ens vægt. Vægten afhænger af konfigurationen.

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Miljømæssig certificering

Lav halogen6

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Garanti

1 års begrænset garanti, som dækker standardreservedele, arbejdsløn og udbedring på stedet, afhængigt af landet; 1 års begrænset garanti på primært
batteri. De valgfrie HP Care Pack-tjenester er udvidede servicekontrakter, der går ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs
kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der
findes flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
Trådløs
HP-stregkodescanner

Få en smart trådløs stregkodescanner, der lader op, mens den fungerer. Minimer rod i arbejdsområdet med en smart
trådløs scanner, der læser en række koder og genoplades i den medfølgende præsentationsfod.

HP LCD-stangdisplay

Giv et tydeligt billede af kundernes handler, og del dynamisk indhold ved udsalgssteder med denne 7" LCD-skærm
monteret på stativ. Skærmen integreres let i din forhandlerløsning og forbedrer kundeoplevelsen ved at tilføje video og
grafik.

Produktnummer: E6P34AA

Produktnummer: F7A93AA

HP-kasseapparat til
omfattende brug

Det stærke og pladsbesparende design giver en pålidelig ydeevne, selv i de mest krævende forretningsmiljøer.

HP PUSB Thermal
kvitteringsprinter

HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det
kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

HP lineær stregkodescanner

HP Linear-stregkodelæseren har alt, hvad du har brug for i en stregkodelæser – den er prisgunstig, har masser af
funktioner og et komfortabelt design.

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: QY405AA

HP 3 års service næste
hverdag på stedet, inkl.
skærm

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få ro i sindet, idet du ved, du har adgang til vores kyndige eksperter og effektive service og support til hele din
kassesystemsløsning (begrænset til basisenheden og op til 6 eksterne enheder).
Produktnummer: U7R41E
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Fodnoter
Kræver betalingsterminal fra tredjepart og internetadgang (sælges separat).
De indbyggede Qualcomm® Gobi®-moduler findes i udvalgte HP-produkter og kræver abonnement på trådløse datatjenester, netværksunderstøttelse og konfiguration på fabrikken. Kontakt tjenesteudbyderen for at få
oplysninger om dækningsområde og udbud. 4G LTE fås ikke i alle områder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
3 Sælges separat.
4 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Chipsættet er integreret i processoren.
3 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre.
4 De indbyggede moduler til mobilt bredbånd fås i udvalgte HP-produkter og kræver abonnement på trådløse datatjenester, netværksunderstøttelse og konfiguration på fabrikken. Kontakt tjenesteudbyderen for at få
oplysninger om dækningsområde og udbud. 4G LTE fås ikke i alle områder. Kræver internetadgang. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
5 Der kræves HD-indhold til visning i HD-kvalitet.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/pos
Brug HP Financial Service
Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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