Taulukot

HP Pro Tablet -mobiilimaksuratkaisu
Tuo kassa asiakkaan luo
HP Pro Tablet -mobiilimyyntiratkaisun
avulla luot tehokkaan, liikuteltavan,
asiakaskeskeisen myyntipisteen, jossa
HP Pro Tablet 608 -tabletin tehokkuus
ja suorituskyky yhdistyvät HP Retail
Case 8 -kotelon joustaviin
maksuominaisuuksiin .
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Valitse maksutyyppi

● Paranna asiakaskokemusta maksupäätetelineellä, joka on yhteensopiva monien eri laitteiden kanssa1. Voit hyväksyä pankki- ja
luottokortit, EMV-maksukortit, kontaktittomat älykortit, NFC-maksut, Google Wallet™ -maksut ja Apple Pay™ -maksut. Näytön
voi kiertää vaaka- tai pystyasentoon käsittelyn helpottamiseksi.

Tuottavuutta ilman myyntitiskiä

● Tee kaupat tien päällä Windows-pohjaisella tablettiratkaisulla, jonka ominaisuuksiin kuuluvat valinnainen, langaton Qualcomm®
Gobi™- tai Intel 4G LTE -yhteys2, pitkään kestävä akku sekä kiinnittimet olkahihnaa varten.3

Mahdollista nopeat, luotettavat myyntitapahtumat

● Vastaa asiakkaittesi ja yrityksesi tarpeisiin kahdeksan tuuman tablettiratkaisulla, jossa on 2 048 × 1 536 kuvapisteen tarkkuus,
neljän ytimen Intel® Atom™ -suoritin4, integroidut suojaus- ja hallittavuusominaisuudet sekä kätevä USB-liitäntä.

Lisäominaisuudet
● Kiinnitä asiakkaiden huomio sirolla ja tyylikkäällä muotoilulla sekä kumireunoilla, jotka suojaavat tablettia. Kiinnitä ratkaisu
valinnaiseen HP Pro Tablet -mobiilimyyntipisteen lataustelakkaan3 ja kiinnitä telakka pysyvästi sopivaan paikkaan kiinteällä
lukitusjärjestelmällä.
● Kevyttä ja ohutprofiilista laitetta voi helposti kantaa kädessä, tai siihen voi liittää kiinnikkeiden avulla valinnaisen olkahihnan3 ja
käyttää sitä rinnan päällä, jolloin kädet jäävät vapaiksi.
● Windowsin hallinta- ja tietoturvaominaisuudet tukevat saumatonta integrointia aiempiin Windows-sovelluksiin ja
infrastruktuuriin.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise 64-bittiselle vähittäismyyntiratkaisulle1
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 641
Windows 8.1 Pro 641

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Atom™ x5-Z8500 ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (1,44 GHz, jopa 2,24 GHz Intel Burst -tekniikan avulla, 2 Mt:n välimuisti, neljä ydintä)2
Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Jopa 4 Gt:n LPDDR3-1600
Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Sisäinen tallennustila

32 Gt Emmc; 64 Gt Emmc3

Näyttö- tai kosketustekniikka 19,96 cm:n (7,86 tuuman) kapasitiivinen FHD QXGA BrightView WLED UWVA -monikosketusnäyttö (2 048 × 1 536)
Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu Intel® HD Graphics5

Langattomat ominaisuudet

Kiinteä kaksikaistainen, langaton Intel® AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi- ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; LTE/EVDO/HSPA+ ja GPS M.2
(valinnainen); WWAN LTE/HSPA+ ja GPS M.2 (valinnainen); WWAN HSPA+ ja GPS M.2 (valinnainen)4

Ääni

HD-ääni, stereokaiuttimet ja 2 sisäistä mikrofonia

Web-kamera

2 megapikselin käyttäjään suunnattu teräväpiirtokamera; 8 megapikselin käyttäjästä poispäin suunnattu teräväpiirtoinen automaattitarkennuskamera
ilman salamaa

Ilmaisimet

Kiihtyvyysanturi; eCompass; gyroskooppi; ympäristön valon tunnistin; konserttisalitehoste; haptiikka; läheisyysanturi (vain WWAN-yhteys)

Laajennuspaikat

microSD
Tuki jopa 2 Tt:n SDXC-microSD-korteille

Portit ja liittimet

Kuuloke-/mikrofoniliitäntä; USB-C™

Virtalaitteet

15 W:n verkkovirtalaite, jossa on USB Type-C™ -kaapeli

Akku

21 Wh:n litiumpolymeeriakku

Mitat (lev. x syv. x kork.)

207×8,35×137 mm
Mitat vain vaakasuuntaiselle tabletille

Paino

Paino alkaen 360 g
Vain tabletin paino. Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.

Suojauksen hallinta

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Ympäristösertifiointi

Vähähalogeeninen6

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

yhden vuoden vakiotakuu osille ja työlle ja rajoitetut takuuvaihtoehdot asiakkaan tiloissa tapahtuvalle toiminnalle maan mukaan; yhden vuoden rajoitettu
takuu pääakulle. Valinnaiset HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat
vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n langaton
USB-viivakoodinlukulaite

Hanki fiksu viivakoodinlukija, jonka voi ladata käytön aikana. Minimoi työtilojen sotkut käyttämällä fiksua langatonta
lukijaa, joka lukee useita erilaisia koodeja ja latautuu esittelyjalustaan asetettuna.

HP:n pylväsmallinen
nestekidenäyttö

Anna selkeä kuva asiakastapahtumista ja jaa dynaamista sisältöä myyntitilanteessa käyttämällä pylvääseen kiinnitettyä,
lävistäjältään 7-tuumaista nestekidenäyttöä. Paranna asiakaskokemusta videolla ja grafiikalla käyttämällä laitetta, joka
on helppo yhdistää muuhun jälleenmyyntiratkaisuun.

Tuotenumero: E6P34AA

Tuotenumero: F7A93AA

HP:n huipputason
rahalaatikko

Tilaa säästävä, vaativaan käyttöön tarkoitettu malli takaa luotettavan suorituskyvyn jopa kaikkein haastavimmissa
vähittäismyyntiympäristöissä.

HP PUSB
-kuittilämpökirjoitin

HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen
pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

HP-viivakoodinlukija

HP:n viivakoodinlukija on kattava perustason lukija, joka tarjoaa edullisen hinnan, monipuoliset toiminnot sekä
miellyttävän muotoilun.

Tuotenumero: FK182AA

Tuotenumero: FK224AA

Tuotenumero: QY405AA

HP:n 3 vuoden
palveluratkaisu, mukana
näyttöpalvelu, seuraavana
arkipäivänä, asiakk. tiloissa

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Saat mielenrauhan tietäen, että saat yhteyden asiantuntijoihimme ja tehokkaaseen palveluumme ja tukeemme
täydellisen POS-ratkaisusi suhteen (rajoitettu perusyksikköön ja enintään 6:een oheislaitteeseen).
Tuotenumero: U7R41E
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Viestin alaviitteet
Edellyttää kolmannen osapuolen maksupäätettä ja internet-yhteyttä, jotka on hankittava erikseen.
Kiinteät Qualcomm® Gobi™ -moduulit kuuluvat vain tiettyihin HP-tuotteisiin ja edellyttävät langattoman yhteyden datasopimusta, verkkotukea ja tehdaskokoonpanoa. Selvitä kattavuusalue ja saatavuus
palveluntarjoajalta. 4G LTE ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
3 Hankittava erikseen.
4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
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Teknisten tietojen alaviitteet
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Piirisarja on integroitu suorittimeen.
3 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.
4 Kiinteät Mobile Broadband -moduulit kuuluvat vain tiettyihin HP-tuotteisiin ja edellyttävät langattoman yhteyden datasopimusta, verkkotukea ja tehdaskokoonpanoa. Selvitä kattavuusalue ja saatavuus
palveluntarjoajalta. 4G LTE ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Edellyttää internet-yhteyttä. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
5 Teräväpiirtokuvan katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/pos
Ota käyttöön HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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