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HP Pro Tablet Mobile Payment Solution
Ta utsjekken til kundene dine
Lag en effektiv, mobil, kundefokusert
butikk med HP Pro Tablet Mobile
Retail-løsningen, som kombinerer
kraften og ytelsen til HP Pro Tablet
608 med de fleksible
betalingsfunksjonene til HP Retail
Case 8.
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Velg din betalingstype

● Forbedre kundenes opplevelse med et stativ for betalingsterminalen, som fungerer sammen med en rekke enheter1 slik at du
kan godta kreditt- og debetkort, EMV, kontaktløs, NFC, Google Wallet™ og Apple Pay™. Roteres til stående eller liggende posisjon
for enklere håndtering.

Lever kassefri produktivitet

● Fullfør salget på farten med en Windows-basert nettbrettløsning som gir Qualcomm® Gobi™- eller Intel 4G
LTE-tilkoblingsmuligheter2 som tilleggsutstyr, lang batteritid og muligheter for å sette på en enkel skulderstropp.3

Raske og pålitelige transaksjoner

● Dekk kunde- og bedriftsbehovene dine med en 8-tommers nettbrettløsning med oppløsning på 2048 x 1536, firekjerners Intel®
Atom™-prosessor4, integrert sikkerhet og administrasjon og enkel USB-tilkobling.

Tilleggsfunksjoner
● Engasjer kundene med elegant og stilig design og gummikanter som bidrar til å beskytte nettbrettet. Bruk de innebygde
låsemekanismene til å sikre løsningen med den valgfrie HP Pro Tablet Mobile Retail-ladestasjonen3 som kan låses fast et
bestemt sted.
● Få førsteklasses mobilitet med den lette og tynne profilen, som enkelt kan bæres for hånd, eller ved å bruke tilkoblingspunktene
for å feste den valgfrie skulderstroppen3, som lar deg ha hendene fri når du bærer.
● Gled deg over Windows-administrering og sikkerhetsfunksjoner som støtter sømløs integrering med eksisterende
Windows-apper og infrastruktur.
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

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

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Atom™ x5-Z8500 med Intel HD-grafikk (1,44 GHz, opptil 2,24 GHz med Intel Burst Technology, 2 MB cache, 4 kjerner)2

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Opptil 4 GB LPDDR3-1600
Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Internminne

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Skjerm-/berøringsteknologi

19,96 cm (7,86") kapasitiv flerberøring, FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Tilgjengelig grafikk

Integrert Intel® HD-grafikk5

Trådløst

Kombinert Intel® Dual Band trådløs AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi and Bluetooth® 4.0; LTE/EVDO/HSPA+ med GPS M.2 (tillegg); WWAN
LTE/HSPA+ med GPS M.2 (tillegg); WWAN HSPA+ med GPS M.2 WWAN eller HSPA+/-GPS SuperMulti DL (tillegg)4

Lyd

HD-lyd, to stereohøyttalere og 2 integrerte lydmikrofoner

Webcam

2 MP HD, forovervendt; 8 MP HD bakovervendt, autofokus uten blits

Sensorer

Akselerometer; eCompass; Gyroskop; Lyssensor; Halleffekt; Haptikk; Nærhet (kun WWAN)

Utvidelsesspor

1 mikro-SD
Støtter SDXC microSD-kort opp til 2 TB

Porter og kontakter

1 Kombinert kontakt for hodetelefoner/mikrofon; 1 USB-C™

Strøm

15 W AC ladeadapter med USB Type-C™-ledning

Batteri

21 Wtimer litiumion-polymer

Mål (b x d x h)

207 x 8,35 x 137 mm
Mål er kun på nettbrett, i liggende retning

Vekt

Starter på 360 g
Kun nettbrettvekt. Vekten varierer med konfigurasjonen.

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Miljøsertifisering

Lavhalogen6

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti standard for deler, arbeid og på stedet-alternativer, avhengig av land; 1 års begrenset garanti på hovedbatteri. Valgfrie HP Care
Pack-tjenester er utvidede servicekontrakter ut over standardgarantiene. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk
plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP trådløs
strekkodeskanner

Få en smart trådløs strekkodeskanner som lades mens den brukes. Reduser rot på arbeidsplassen med en smart trådløs
skanner som leser en rekke koder og lades opp i det medfølgende presentasjonsstativet.

HP LCD-skjerm for stang

Gi en tydlig oversikt over kundetransaksjoner og del dynamisk innhold på salgsstedet med denne stolpemonterte
LCD-skjermen på 7 tommer diagonalt. Integreres enkelt i detaljhandelsløsningen, og legger til video og grafikk for å
forbedre kundenes opplevelse.

Produktnummer: E6P34AA

Produktnummer: F7A93AA

HP Heavy Duty kasseskuff

En plassbesparende og solid design gir pålitelig ytelse, selv i de mest krevende butikkmiljøer.

HP PUSB termisk
kvitteringsskriver

HP PUSB termisk kvitteringsskriver er utviklet for detaljistmiljøer med en robust design og utskriftsytelse. Den kompakte
størrelsen er også perfekt på steder hvor plass er mangelvare.

HP lineær strekkodeskanner

HP Lineær strekkodeskanner har alt du trenger i en grunnleggende skanner – den er rimelig, har mange funksjoner og en
komfortabel design.

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK224AA

Produktnummer: QY405AA

HP 3 år tjeneste på stedet
neste virkedag, løsning
inkludert skjerm

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Slapp helt av i viten om at de kunnskapsrike ekspertene i vår effektive serviceavdeling står klare til å støtte din komplette
POS-løsning (begrenset til grunnenhet og opptil 6 eksterne enheter).
Produktnummer: U7R41E

Dataark

HP Pro Tablet Mobile Payment Solution
Fotnoter
Betalingsterminal fra tredjepart og Internett-tilgang er påkrevd og selges separat.
Innebygde mobilt bredbånd-moduler er kun tilgjengelige i enkelte HP-produkter og krever kontrakt for trådløs datatjeneste, nettverksstøtte og fabrikkonfigurasjon. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om
dekningsområde og tilgjengelighet. 4G LTE er ikke tilgjengelig i alle regioner. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
3 Selges separat.
4 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig
av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
1
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Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig
av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse. Brikkesett er integrert i prosessor.
3 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre.
4 Innebygde mobilt bredbånd-moduler er kun tilgjengelige i enkelte HP-produkter og krever kontrakt for trådløs datatjeneste, nettverksstøtte og fabrikkonfigurasjon. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om
dekningsområde og tilgjengelighet. 4G LTE er ikke tilgjengelig i alle regioner. Internett-tilgang kreves. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.
5 HD-innhold er nødvendig for HD-visning.
6 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
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Lær mer på
www.hp.eu/pos
Start HP Financial Service
Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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