Adatlap

HP Pro Tablet mobilfizetési megoldás
Könnyítse meg a fizetési folyamatot ügyfelei számára
A HP Pro Tablet Mobile
kiskereskedelmi megoldás egyesíti a
HP Pro Tablet 608 teljesítményét és
hatékonyságát a HP Retail Case 8
rugalmas fizetési lehetőségeket
biztosító képességeivel, így hatékony,
mobil, ügyfélközpontú
kiskereskedelmi tevékenységet
folytathat.
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Választható fizetési típusok

● Jobb ügyfélélményt biztosíthat a fizetésiterminál-rögzítővel, amely számos különböző eszköz1 támogatásával lehetővé teszi a
hitelkártyák és bankkártyák, továbbá az EMV, kapcsolat nélküli, NFC, Google Wallet™ és Apple Pay™ fizetési módok elfogadását.
A könnyebb kezelés érdekében álló vagy fekvő nézetbe is forgathatja.

Kötöttségek nélküli termelékenység

● Az opcionális vezeték nélküli Qualcomm® Gobi™ vagy Intel 4G LTE kapcsolatot2, hosszú akkumulátor-üzemidőt és a
hordozhatóságot elősegítő vállpántcsatlakozókat3 kínáló Windows-alapú táblagéppel útközben is lebonyolíthatja az értékesítést.

Gyors, megbízható tranzakciókat biztosíthat

● A négymagos Intel® Atom™ processzorral4, integrált biztonsági és felügyeleti megoldásokkal, egyszerű USB-kapcsolattal,
valamint 2048 x 1536 képpontos felbontással rendelkező, 8 hüvelykes képátlójú táblagéppel megfelelhet az ügyfelei és
vállalata igényeinek.

További szolgáltatások
● Nyűgözze le az ügyfeleket a karcsú, stílusos kialakítással és a gumiból készült élekkel, amelyek gondoskodnak a táblagép
védelméről. A megoldást az opcionális HP Pro Tablet Mobile kiskereskedelmi töltődokkhoz3 csatlakoztathatja, majd a dokkot
rögzítheti a beépített rögzítőmegoldásokkal.
● A könnyű súly és a vékony profil kiváló hordozhatóságot biztosít, így könnyen hordozhatja kézben, vagy a csatlakozási
pontokhoz rögzíthető opcionális vállpánt3 segítségével vállon átvetve is, hogy a keze szabadon maradjon.
● A Windows felügyeleti és biztonsági funkciói zökkenőmentesen integrálhatók meglévő Windows-alkalmazásaival és
-infrastruktúrájával.
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Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

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

Elérhető processzorok

Intel® Atom™ x5-Z8500 Intel HD grafikus vezérlővel (1,44 GHz, akár 2,24 GHz az Intel Burst technológiával, 2 MB gyorsítótár, 4 mag)2

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Akár 4 GB LPDDR3-1600
Akár 1600 MT/s átviteli sebesség

Belső tárolókapacitás

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Kijelző / érintésvezérlési
technológia

19,96 cm-es (7,86 hüvelykes) képátlójú kapacitív multi-touch FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Elérhető grafikus kártya

Beépített Intel® HD grafikus rendszer5

Vezeték nélküli

Integrált, kombinált Intel® kétsávos Wireless-AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi(2x2) Wi-Fi és Bluetooth® 4.0; LTE/EVDO/HSPA+ GPS M.2 funkcióval
(opcionális); WWAN LTE/HSPA+ GPS M.2 funkcióval (opcionális); WWAN HSPA+ GPS M.2 funkcióval (opcionális)4

Hangeszközök

HD hangzás, dupla sztereó hangszóró és 2 beépített hangmikrofon

Webkamera

2 MP-es HD előlapi; 8 MP-es HD hátlapi, autofókuszos, LED-vaku nélkül

Érzékelők

Gyorsulásmérő; eCompass; Giroszkóp; Térmegvilágítás-érzékelő; Hall-effektus; Rezgő visszajelzés; Közelségérzékelő (csak WWAN)

Bővítőhelyek

1 micro SD
Max. 2 TB-os SDXC microSD-kártyák támogatása

Portok és csatlakozók

1 fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó; 1 USB-C™

Áramellátás

15 W-os váltóáramú adapter USB Type-C™ kábellel

Akkumulátor

21 Wh, lítiumion-polimer

Méretek (sz x mé x ma)

207 x 8,35 x 137 mm
Csak a táblagépre vonatkozó méretek, fekvő tájolásban

Súly

Kezdő tömeg: 360 g
Csak a táblagép tömege. A tömeg a konfigurációtól függően változik.

Adatvédelem kezelése

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Környezetvédelmi
tanúsítvány

Alacsony halogéntartalmú6

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

Garancia

1 éves, az alkatrészekre, a munkavégzésre és a helyszíni javításra vonatkozó korlátozott jótállás az országtól függően; 1 év korlátozott jótállás érhető el az
elsődleges akkumulátorhoz. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások bővített szolgáltatási szerződései kiegészítik a normál jótállásokat. A HP
Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A
szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP vezeték nélküli
vonalkódolvasó

Az intelligens, vezeték nélküli vonalkódolvasó működés közben is töltődik. A számos különféle kód beolvasására
használható és a mellékelt bemutató állványba helyezve tölthető intelligens, vezeték nélküli lapolvasóval csökkentheti a
munkaterület zsúfoltságát.

Termékszám: E6P34AA

HP LCD Pole Display

Ezzel a tartórúdra rögzített, 7 hüvelykes képátlójú LCD képernyővel áttekinthető képet adhat az ügyfelek tranzakcióiról,
és dinamikus tartalmakat oszthat meg az értékesítési ponton. Könnyedén integrálható a kiskereskedelmi
megoldásokkal, valamint video- és grafikus tartalmakkal fokozhatja az ügyfélélményt.

Termékszám: F7A93AA

HP nagy teherbírású kassza

A helytakarékos és strapabíró kialakítás megbízható teljesítményt biztosít a legnagyobb kihívást jelentő kiskereskedelmi
környezetben is.

Termékszám: FK182AA

HP PUSB hőnyomtatós
elismervény-nyomtató

A tartós kialakítású és teljesítményű HP PUSB hőnyomtatós számlanyomtató egység a kiskereskedelmi környezetek
számára készült. Kis mérete révén tökéletes a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz.

HP Linear vonalkód-olvasó

A HP Linear vonalkód-olvasó mindennel rendelkezik, ami egy belépő szintű leolvasótól szükséges – kedvező ár,
nagyszerű funkciók és kényelmes forma.

Termékszám: FK224AA

Termékszám: QY405AA

HP 3 éves, egy munkanapon
belüli, helyszíni megoldás
monitorszervizzel

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A teljes POS-megoldáshoz (az alapegység és legfeljebb 6 perifériaeszköz) elérhető szakértői támogatás, valamint a
hatékony szerviz- és támogatási szolgáltatás nyugodt használatot biztosít.
Termékszám: U7R41E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Külön

megvásárolható, külső szolgáltatótól származó fizetési terminál és internet-hozzáférés szükséges.
beépített Qualcomm® Gobi™ modulok csak bizonyos HP-termékekhez érhetők el, illetve vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést, hálózati támogatást és gyári beállításokat igényelnek. A lefedettséggel és az
elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatóknál. A 4G LTE nem minden régióban érhető el. A kapcsolat sebessége a helytől, környezettől, a hálózati körülményektől és egyéb tényezőktől függően változik.
3 Külön megvásárolható.
4A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
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Műszaki jellemzőkhöz kapcsolódó lábjegyzetek
Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények
vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti. A chipkészlet integrálva van a
processzorba.
3GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb.
4A beépített mobil szélessávú modulok csak bizonyos HP-termékekhez érhetők el, illetve vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést, hálózati támogatást és gyári beállításokat igényelnek. A lefedettséggel és az
elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a szolgáltatóknál. A 4G LTE nem minden régióban érhető el. Internet-hozzáférés szükséges. A kapcsolat sebessége a helytől, környezettől, a hálózati körülményektől és egyéb
tényezőktől függően változik.
5A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
6 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/pos
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat
Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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