Φύλλο δεδομένων

Φορητή λύση πληρωμών HP Pro Tablet
Φέρτε το checkout στους πελάτες σας
Δημιουργήστε μια αποδοτική, φορητή
λύση λιανικής με επίκεντρο τον
πελάτη, με τη Φορητή λύση λιανικής
HP Pro Tablet που συνδυάζει την ισχύ
και την απόδοση του HP Pro Tablet
608 με τις ευέλικτες δυνατότητες
πληρωμής του HP Retail Case 8.
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Επιλέξτε τρόπο πληρωμής

● Βελτιώστε την εμπειρία των πελατών σας με τη βάση τερματικής συσκευής πληρωμής που υποστηρίζει ποικιλία συσκευών1,
για να μπορείτε να δέχεστε πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, EMV, ανεπαφικές κάρτες, NFC, Google Wallet™ και
Apple Pay™. Περιστρέψτε το σε κατακόρυφη ή οριζόντια προβολή για πιο εύκολο χειρισμό.

Παραγωγικότητα ακόμα και μακριά από το γκισέ

● Ολοκληρώστε την πώληση εν κινήσει με μια λύση tablet με Windows που προσφέρει προαιρετική ασύρματη συνδεσιμότητα
Qualcomm® Gobi™ ή Intel 4G LTE2, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και υποδοχές για λουρί ώμου που βελτιώνουν τη φορητότητα3.

Γρήγορες, αξιόπιστες συναλλαγές

● Καλύψτε τις ανάγκες τόσο των πελατών όσο και της επιχείρησής σας με μια λύση tablet 8 ιντσών που διαθέτει ανάλυση 2.048
x 1.536, τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel® Atom™4, ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας και διαχείρισης και εύκολη
συνδεσιμότητα USB.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
● Προσελκύστε πελάτες με μια κομψή, μοντέρνα σχεδίαση και ελαστικά άκρα, που προστατεύουν το tablet. Ασφαλίστε τη λύση
σας στον προαιρετικό σταθμό φόρτισης HP Pro Tablet Mobile Retail3 και το σταθμό σε μια σταθερή θέση, με τις ενσωματωμένες
διατάξεις κλειδώματος.
● Απολαύστε κορυφαία φορητότητα χάρη στο μικρό βάρος και το λεπτό προφίλ του, που διευκολύνουν τη μεταφορά με το χέρι.
Εναλλακτικά συνδέστε το προαιρετικό λουρί ώμου3 στα σημεία σύνδεσης και φορέστε το σταυρωτά για να έχετε τα χέρια σας
ελεύθερα.
● Απολαύστε τις λειτουργίες διαχείρισης και ασφάλειας των Windows που υποστηρίζουν άψογη ενοποίηση με τις υπάρχουσες
εφαρμογές και την υποδομή των Windows.
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Φορητή λύση πληρωμών HP Pro Tablet
Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Atom™ x5-Z8500 με γραφικά Intel HD (1,44 GHz, έως 2,24 GHz με την τεχνολογία Intel Burst, 2 MB cache, 4 πυρήνες)2

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

LPDDR3-1600 έως 4 GB
Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Οθόνη / Τεχνολογία αφής

Χωρητική οθόνη πολλών σημείων αφής FHD QXGA BrightView WLED UWVA 19,96 cm (7,86") (2.048 x 1.536)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel® HD5

Ασύρματη λειτουργία

Ενσωματωμένος σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.0, LTE/EVDO/HSPA+ με
GPS M.2 (προαιρετικά), WWAN LTE/HSPA+ με GPS M.2 (προαιρετικά), WWAN HSPA+ με GPS M.2 (προαιρετικά)4

Ήχος

Ήχος HD, δύο στερεοφωνικά ηχεία και δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα ήχου

Webcam

Μπροστινή HD 2 ΜΡ, πίσω HD 8 MP με αυτόματη εστίαση, χωρίς φλας LED

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο, eCompass, γυροσκόπιο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, αισθητήρας Hall, τεχνολογίες αφής, αισθητήρας εγγύτητας (μόνο
WWAN)

Υποδοχές επέκτασης

1 micro SD
Υποστηρίζει κάρτες SDXC microSD έως 2 TB

Θύρες και υποδοχές

1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB-C™

Τροφοδοσία Ισχύος

Προσαρμογέας AC 15 W με καλώδιο USB Type-C™

Μπαταρία

Πολυμερών ιόντων λιθίου 21 WHr

Διαστάσεις (π x β x υ)

207 x 8,35 x 137 mm
Διαστάσεις tablet μόνο, σε οριζόντιο προσανατολισμό

Βάρος

Από 360 g
Βάρος tablet μόνο. Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Διαχείριση ασφάλειας

TPM 1.2/2.0, HP Client Security

Πιστοποίηση περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο6

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια εξυπηρέτηση. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία. Οι προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack αφορούν διευρυμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες
υπερβαίνουν τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
www.hp.com/go/cpc.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Ασύρματος σαρωτής
γραμμοκώδικα HP

Αποκτήστε έναν έξυπνο ασύρματο σαρωτή γραμμοκώδικα που φορτίζεται ενώ λειτουργεί. Ελαχιστοποιήστε την
ακαταστασία στο χώρο εργασίας με έναν έξυπνο ασύρματο σαρωτή, ο οποίος διαβάζει μια σειρά από κωδικούς και
επαναφορτίζεται μέσω της παρεχόμενης βάσης παρουσίασης.

Αριθμός προϊόντος: E6P34AA

Οθόνη LCD HP σε στήλη

Δώστε σαφή των συναλλαγών και μοιραστείτε δυναμικό περιεχόμενο στο σημείο πώλησης με αυτή την οθόνη LCD 7
ιντσών που τοποθετείται σε στήλη. Ενσωματώνεται εύκολα στη λύση λιανικής που διαθέτετε και σας δίνει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εικόνα και γραφικά για να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών σας.

Αριθμός προϊόντος: F7A93AA

Συρτάρι μετρητών HP Heavy
Duty

Η ανθεκτική σχεδίαση μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση ακόμα και στα πλέον απαιτητικά
περιβάλλοντα λιανικής.

Θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων HP PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και
έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Σαρωτής γραμμοκώδικα HP
Linear

Ο σαρωτής γραμμοκώδικα HP Linear περιλαμβάνει οτιδήποτε χρειάζεστε σε έναν σαρωτή εισαγωγικής κατηγορίας προσιτή τιμή, εξαιρετική λειτουργικότητα και βολική σχεδίαση.

Λύση επιτόπιας υποστήριξης
ΗΡ με απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα και
υποστήριξη οθονών για 3
χρόνια

Απολαύστε τη σιγουριά της πρόσβασης στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας και την αποτελεσματική, συνολική
εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τη λύση POS που έχετε επιλέξει (περιορίζεται στη βασική μονάδα και σε έως 6
περιφερειακές συσκευές).
Αριθμός προϊόντος: U7R41E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: FK182AA

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Αριθμός προϊόντος: QY405AA
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Φορητή λύση πληρωμών HP Pro Tablet
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Απαιτείται τερματική συσκευή πληρωμής τρίτου προμηθευτή και πρόσβαση στο Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά.
Οι ενσωματωμένες μονάδες Qualcomm® Gobi™ διατίθενται μόνο με επιλεγμένα προϊόντα HP και απαιτούν σύμβαση υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων, υποστήριξη δικτύου και διαμόρφωση από το εργοστάσιο.
Απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών για την περιοχή κάλυψης και τη διαθεσιμότητα. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το
περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.
3 Διατίθεται ξεχωριστά.
4 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί
μέτρηση υψηλής απόδοσης.
1
2

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί
μέτρηση υψηλής απόδοσης. Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή.
3 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη.
4 Οι ενσωματωμένες μονάδες mobile broadband διατίθενται μόνο με επιλεγμένα προϊόντα HP και απαιτούν σύμβαση υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων, υποστήριξη δικτύου και διαμόρφωση από το εργοστάσιο.
Απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών για την περιοχή κάλυψης και τη διαθεσιμότητα. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν
ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.
5 Για την προβολή σε HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
6 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα λοιπά καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/pos
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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