גיליון נתונים

פתרון תשלום נייד לטאבלט HP Pro
צור חוויית תשלום נוחה ללקוח
צור אפשרות של תפעול קמעונאי יעיל ונייד,
המתמקד בצורכי הלקוח בעזרת הפתרון
הנייד לטאבלט  HP Proבסביבה קמעונאית,
המשלב בין הביצועים והעוצמה של הטאבלט
 ,HP Pro 608עם יכולות התשלום
הגמישות של .HP Retail Case 8
1

בחר את סוג התשלום

● שפר את חוויית הלקוח בעזרת מנגנון מסוף התשלום הפועל עם מגוון התקנים 1כך שתוכל לקבל כרטיסי אשראי וחיוב ,EMV ,ללא מגעים,NFC ,
™ Google Walletו .Apple Pay™-לטיפול קל יותר ,סובב למצב תצוגה לאורך או לרוחב.

פרודוקטיביות וניידות ללא הגבלה

● השלם את המכירה גם כשאתה בדרכים בעזרת פתרון טאבלט המבוסס על  Windowsומציע קישוריות ™ Qualcomm® Gobiאו Intel 4G LTE
אלחוטית ,2חיי סוללה ארוכים ומחברים עבור רצועת כתף לשיפור הניידות3.

ביצוע עסקאות מהיר ואמין

● ענה על צורכי הלקוחות והעסק בעזרת פתרון טאבלט בגודל  8אינץ' באלכסון הכולל רזולוציה של  ,1,536 x 2,048מעבד ™ Intel® Atomבעל ארבע
ליבות ,4מאפייני אבטחה ויכולת ניהול משולבים וקישוריות  USBקלה.

מאפיינים נוספים

● משוך את תשומת לבם של הלקוחות בעזרת עיצוב מלוטש ואלגנטי וקצוות גומי המיועדים להגנה על הטאבלט .אבטח את המוצר בתחנת העגינה
לטעינה קמעונאית ניידת של טאבלט  ,3HP Proואבטח את תחנת העגינה במיקום קבוע בעזרת אביזרי נעילה מובנים.
● קבל ניידות מעולה באמצעות פרופיל דק וקל משקל שניתן לשאת בקלות ביד; או השתמש בנקודות החיבור כדי לחבר את רצועת הכתף האופציונלית3
ולשאת את ההתקן באלכסון כדי שידיך יישארו פנויות.
● באפשרותך ליהנות ממאפייני הניהול והאבטחה של  Windowsהתומכים בשילוב חלק בתשתית ובאפליקציות הקיימות של .Windows
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
 Windows 10 IoT Enterpriseעבור Retail 641
1Windows Embedded 8.1 Pro Industry 6
Windows 8.1 Pro 641

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Atom™ x5-Z8500עם כרטיס גרפי  ,1.44 GHz) Intel HDעד  2.24 GHzבאמצעות טכנולוגיית  ,Intel Burstמטמון של  4 ,2 MBליבות(

זיכרון מרבי

זיכרון  LPDDR3-1600של עד  4ג'יגהבייט
קצבי העברה של עד 1600 MT/s

אחסון פנימי

צג  /טכנולוגיית מגע
כרטיס גרפי זמין
אלחוט
שמע

2

GB eMMC; 64 GB eMMC3 32

מסך מגע קיבולי  ,(1,536 FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2,048 xעם יכולות  Multitouchבגודל  19.96ס"מ ) 7.86אינץ'( באלכסון,
גרפיקה של  Intel® HDמשולבת

5

 Intel® dual band wireless-AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fiמשולב ו Bluetooth® 4.0-משולב;  +LTE/EVDO/HSPAעם ) GPS M.2אופציונלי(; WWAN
 +LTE/HSPAעם ) GPS M.2אופציונלי(;  +WWAN HSPAעם ) GPS M.2אופציונלי(4
שמע  ,HDשני רמקולי סטריאו ו -2מיקרופונים לשמע משולב

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט  2 MP HDקדמית; מצלמת  HDאחורית של  8 MPעם מיקוד אוטומטי ללא מבזק LED

חריצי הרחבה

יציאת Micro SD
תומך בכרטיסי  SDXC microSDשל עד 2 TB

חיישנים

מד תאוצה;  ;eCompassג'ירוסקופ; חיישן תאורת רקע; אפקט הול; מישוש; קירבה ) WWANבלבד(

יציאות ומחברים

שקע משולב לאוזניות/מיקרופון; יציאת ™USB-C

סוללה

סוללת פולימר ליתיום יון21 WHr ,

מתח

ממדים )ר  xע  xג(
משקל
ניהול אבטחה

מתאם  ACשל  15ואט עם כבל ™USB Type-C

 137 x 8.35 x 207מ"מ
המידות מתייחסות לטאבלט בלבד ,בכיוון התצוגה לרוחב
משקל התחלתי של  360גר'
משקל הטאבלט בלבד .המשקל משתנה בהתאם לתצורה.
HP Client Security ;TPM 1.2/2.0

אישור סביבתי

דל בהלוגן

אחריות

אחריות מוגבלת לשנה עבור חלקים סטנדרטיים ,עבודה ואפשרויות לאחריות מוגבלת באתר הלקוח ,בהתאם למדינה/אזור; אחריות מוגבלת לשנה אחת על הסוללה הראשית .שירותי
 HP Care Pack Servicesאופציונליים הם הסכמי שירות מורחבים מעבר לאחריות הסטנדרטית שניתנת לך .רמות שירות וזמני תגובה לחבילות  HP Care Packעשויים להשתנות
בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
סורק ברקוד HP Wireless

קבל סורק ברקודים אלחוטי חכם שנטען במהלך העבודה .הפחת את הסרבול במקום העבודה הודות לסורק אלחוטי חכם הקורא מגוון רחב של
קודים ונטען מחדש כשהוא מחובר למעמד התצוגה המצורף.

מספר מוצרE6P34AA :

תצוגת HP LCD Pole

קבל מראה ברור על עסקאות הלקוחות ושתף תוכן דינמי בנקודת המכירה בעזרת תצוגת  LCDזו על מוט בגודל  7אינץ' באלכסון .משתלב
בקלות עם הפתרון לסביבות קמעונאיות שברשותך בתוספת וידאו וגרפיקה לשיפור חוויית הלקוח.

מגירת קופה של  HPלמשימות
תובעניות

עיצוב עמיד וחסכוני במקום מספק ביצועים אמינים גם בסביבות הקמעונאיות התובעניות ביותר.

מספר מוצרFK182AA :

מדפסת קבלות HP PUSB
Thermal Receipt Printer

מדפסת הקבלות  HP PUSB Thermal Receipt Printerנועדה לסביבות קמעונאיות עם העיצוב העמיד וביצועי ההדפסה שלה .גודלה
הקומפקטי הופך אותה למושלמת עבור סביבות מוגבלות במקום.

סורק HP Linear Barcode
Scanner

סורק  HP Linear Barcode Scannerכולל את כל מה שנחוץ לך מסורק ברמה בסיסית  -מחיר שהינו בהישג יד ,פונקציות מעולות ועיצוב נוח
למשתמש.

פתרון של  HPביום העסקים
הבא ,באתר הלקוח ,כולל שירות
למסך ,למשך  3שנים

תיהנה משקט הנפשי שלך כשאתה יודע שיש לך גישה לפתרון המלא שלנו לנקודות מכירה ,הכולל את הידע ,המומחיות והשירות והתמיכה
היעילים שלנו )מוגבל ליחידת הבסיס ועד שישה אביזרי ציוד היקפי(.
מספר מוצרU7R41E :

מספר מוצרF7A93AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרFK224AA :

מספר מוצרQY405AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות

 1נדרשים מסוף תשלומים של ספק צד שלישי וגישה לאינטרנט ,לרכישה בנפרד.
 2מודולי ™ Qualcomm® Gobiמובנים ,זמינים במוצרי  HPנבחרים בלבד ומחייבים הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ,תמיכת רשת והגדרות היצרן .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה
בכל המדינות/אזורים .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים.
 3לרכישה בנפרד.
 Multi-Core 4מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי
החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על ביצועים גבוהים יותר.

הערות שוליים למפרטים טכניים

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן
אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 Multi-Core 2מתוכנן לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי
החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר .מערך שבבים משולב במעבד.
] [3ג'יגהבייט = מיליארד בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר.
 4מודולי פס רחב מובנים ,זמינים במוצרי  HPנבחרים בלבד ומחייבים הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ,תמיכת רשת והגדרות היצרן .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל
המדינות/אזורים .נדרשת גישה לאינטרנט .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים.
] [5להצגת תוכן  HDנדרש .HD
 6ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/pos
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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