Datasheet

HP Pro Tablet mobiele betaaloplossing
Breng de kassa bij uw klanten
Creëer een efficiënte, mobiele,
klantvriendelijke retailomgeving met
de HP Pro Tablet mobiele
retailoplossing, die de kracht en
prestaties van de HP Pro Tablet 608
combineert met de flexibele
betalingsmogelijkheden van de HP
Retail Case 8.
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Kies uw betalingsmethode

● Verbeter de klantervaring met de betaalterminalhouder die geschikt is voor een groot aantal apparaten1, zodat klanten met
creditcards en betaalkaarten, EMV, contactloos, NFC, Google Wallet™ en Apple Pay™ kunnen betalen. Draai naar portrait- of
landscapestand om gemakkelijk te werken.

Sluit de koop zonder balie

● Voltooi de transactie mobiel met een Windows-gebaseerde tabletoplossing met optionele draadloze Qualcomm® Gobi™- of Intel
4G LTE-connectiviteit2, een lange batterijlevensduur en ogen om een schouderband te bevestigen.3

Handel transacties op een snelle en betrouwbare manier af

● Voorzie in de wens van uw klanten en uw bedrijf met een 8-inch diagonale tabletoplossing met 2048 x 1536 resolutie, een
quad-core Intel® Atom™-processor4, geïntegreerde beveiliging en beheer en handige USB-aansluitmogelijkheden.

Extra kenmerken
● U bent uw klanten beter van dienst met dit elegante, stijlvolle device met rubberen randen die de tablet beschermen. Plaats uw
oplossing in het optionele HP Pro Tablet mobiele retail oplaaddock3 en zet het dock op een vaste locatie met de ingebouwde
voorziening om het te vergrendelen.
● Draag het lichte, dunne device gemakkelijk in de hand of bevestig de optionele schouderband3 aan de ogen om hem diagonaal te
dragen en de handen vrij te hebben.
● Windows beheer- en beveiligingskenmerken zorgen voor een naadloze integratie met uw bestaande Windows-apps en
-infrastructuur.
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Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Beschikbare processors

Intel® Atom™ x5-Z8500 met Intel Graphics (1,44 GHz, maximaal 2,24 GHz met Intel Burst-technologie, 2 MB cache, 4 cores)2

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB LPDDR3-1600
Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Interne opslag

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Scherm/Touchtechnologie

7,86-inch (19,96-cm) diagonaal capacitieve multitouch, FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde Intel® HD video5

Draadloos

Ingebouwd Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo; LTE/EVDO/HSPA+ met GPS M.2 (optioneel);
WWAN LTE/HSPA+ met GPS M.2 (optioneel); WWAN HSPA+ met GPS M.2 (optioneel)4

Audio

HD audio, twee stereoluidsprekers en 2 geïntegreerde microfoons

Webcam

2-MP HD aan voorzijde; 8 MP HD achter met automatische scherpstelling, zonder led-flits

Sensoren

Accelerometer; eCompass; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Hall-effect; Haptiek; Proximity (alleen WWAN)

Uitbreidingsslots

1 micro-SD
Ondersteunt SDXC micro SD-kaarten tot 2 TB

Poorten en connectoren

1 hoofdtelefoon/microfooningang; 1 USB-C™

Voeding

15-Watt netadapter met USB Type-C™ kabel

Batterij

21-W/uur lithium-ion polymeer

Afmetingen (b x d x h)

207 x 8,35 x 137 mm
Afmetingen, alleen tablet in liggende schermstand

Gewicht

Vanaf 360 gr
Alleen het tabletgewicht. Het totale gewicht is afhankelijk van de configuratie.

Beveiligingsbeheer

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Milieucertificaten

Laag-halogeen6

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Garantie

1 jaar standaard garantie op onderdelen, arbeid en onsite service, afhankelijk van het land; 1 jaar garantie op de primaire batterij. Optionele HP Care Pack
Services breiden servicecontracten uit na de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van het
land of de regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie
op www.hp.com/go/cpc.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP draadloze
barcodescanner

Deze slimme draadloze barcodescanner wordt tijdens het gebruik opgeladen. Houd uw werkplek overzichtelijk met een
slimme draadloze scanner die meerdere codes leest en die wordt opgeladen in de bijgeleverde houder.

HP LCD klantendisplay

Transacties met klanten zijn duidelijk te volgen op dit 7-inch diagonale LCD-paaldisplay en het dient ook om dynamische
content weer te geven op het point-of-sale. Integreert naadloos in uw retailoplossing en verbetert de beleving van
klanten met video en grafische afbeeldingen.

Bestelnr.: E6P34AA

Bestelnr.: F7A93AA

HP Heavy-duty geldlade

Een ruimtebesparend, robuust ontwerp levert ook in veeleisende retailomgevingen betrouwbare prestaties.

HP PUSB thermische
bonnenprinter

De HP PUSB thermische bonnenprinter is robuust en biedt hoge printprestaties speciaal voor winkels. Door zijn compacte
formaat is hij ideaal voor omgevingen met weinig ruimte.

HP Linear barcodescanner

De HP Linear barcodescanner biedt alles wat u van een instapscanner verlangt: een gunstige prijs, uitstekende
functionaliteit en een goed in de hand liggend model.

Bestelnr.: FK182AA

Bestelnr.: FK224AA

Bestelnr.: QY405AA

HP 3 jaar, onsite service op
volgende werkdag, voor
oplossing inclusief monitor

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Uw complete POS-oplossing (een basiseenheid en tot 6 randapparaten) wordt ondersteund door onze expertise en onze
efficiënte service en support.
Bestelnr.: U7R41E
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Messaging, voetnoten
Betaalterminal van derde partij en internettoegang zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft.
Bepaalde HP producten worden geleverd met een geïntegreerde Qualcomm® Gobi™-module, waarvoor een draadloos dataservicecontract, netwerkondersteuning en configuratie in de fabriek nodig is. Raadpleeg uw
serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid. 4G LTE is niet in alle regio's beschikbaar. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.
3 Moet apart worden aangeschaft.
4 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
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Technische specificaties, voetnoten
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau. Chipset is geïntegreerd in de processor.
3 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner.
4 Bepaalde HP producten worden geleverd met een geïntegreerde mobiele breedbandmodule, waarvoor een draadloos dataservicecontract, netwerkondersteuning en configuratie in de fabriek nodig zijn. Raadpleeg uw
serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid. 4G LTE is niet in alle regio's beschikbaar. Internettoegang is vereist. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de omgeving, de
netwerkcapaciteit en andere factoren.
5 HD-content is vereist voor HD-weergave.
6 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
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Meer informatie op
www.hp.eu/pos
Kies voor HP Financial Service
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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