Záznamový list

Mobilné platobné riešenie pre tablet HP Pro
Prineste pokladňu priamo k zákazníkom
Vytvorte efektívnu mobilnú
maloobchodnú prevádzku zameranú
na zákazníkov pomocou mobilného
maloobchodného riešenia tabletu HP
Pro, ktoré spája výkon tabletu HP Pro
Tablet 608 s flexibilnými možnosťami
platieb maloobchodného puzdra HP
8.
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Vyberte si typ platby

● Rozšírte možnosti pre zákazníkov pomocou konzoly pre platobný terminál s podporou montáže rôznych zariadení1, aby ste
mohli akceptovať kreditné a debetné karty, bezkontaktné platby a systémy EMV, NFC, Google Wallet™ a Apple Pay™. Zariadenie
možno otočiť do polohy na výšku alebo na šírku, čím sa zjednodušuje obsluha.

Produktivita bez pultu

● Predávajte v teréne pomocou riešenia tabletu so systémom Windows, ktoré ponúka voliteľné pripojenie Qualcomm® Gobi™ alebo
Intel 4G LTE2, dlhú výdrž batérie a konektory pre popruh na plece, ktorý zlepšuje prenosnosť.3

Rýchle a spoľahlivé transakcie

● Splňte požiadavky zákazníkov a svojho podnikania s riešením tabletu s uhlopriečkou 8 palcov, rozlíšením 2048 x 1536,
štvorjadrovým procesorom Intel® Atom™4, integrovanými funkciami zabezpečenia a správy a jednoduchým pripojením USB.

Ďalšie funkcie
● Obsluhujte zákazníkov pomocou riešenia s elegantným a štýlovým dizajnom s gumenými okrajmi, ktoré chránia tablet.
Zabezpečte riešenie pomocou voliteľnej mobilnej maloobchodnej nabíjacej rozširujúcej základne pre tablet HP3, ktorú možno
pomocou zámku pripevniť k pevnému predmetu.
● Získajte prémiovú prenosnosť vďaka tabletu s nízkou hmotnosťou a tenkým profilom, ktorý môžete jednoducho prenášať v ruke,
alebo použite konektory na pripojenie voliteľného popruhu na plece3 a noste tablet krížom cez telo, aby ste mali voľné ruky.
● Vychutnávajte si funkcie správy a zabezpečenia systému Windows, ktoré podporujú integráciu s existujúcimi aplikáciami a
infraštruktúrou Windows.
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Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

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

Dostupné procesory

Procesor Intel® Atom™ x5-Z8500 s grafikou Intel HD Graphics (1,44 GHz, až 2,24 GHz s technológiou Intel Burst, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá)2

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Až 4 GB pamäte LPDDR3-1600
Rýchlosť prenosu údajov až 1 600 MT/s

Vnútorná pamäť

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Technológia dotykového
displeja

Kapacitný viacdotykový displej QXGA BrightView UWVA s uhlopriečkou 19,96 cm (7,86"), podsvietením WLED a rozlíšením FHD (2048 x 1536)

Dostupná grafická karta

Integrovaná grafika Intel® HD5

Bezdrôtová

Integrované kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0; LTE/EVDO/HSPA+ s
modulom GPS M.2 (voliteľné); WWAN LTE/HSPA+ s modulom GPS M.2 (voliteľné); WWAN HSPA+ s modulom GPS M.2 (voliteľné)4

Zvuk

Zvuk HD, duálne stereofónne reproduktory a 2 integrované mikrofóny

Webová kamera

2 Mpx HD na prednej strane; 8 Mpx HD na zadnej strane s automatickým zaostrovaním bez blesku LED

Senzory

Akcelerometer; Elektronický kompas; Gyroskop; Snímač intenzity okolitého osvetlenia; Hallov snímač; Dotykový snímač; Snímač priblíženia (len WWAN)

Rozširujúce sloty

1 zásuvka micro SD
Podporuje karty SDXC microSD s kapacitou až 2 TB

Porty a konektory

1 konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 port USB-C™

Napájanie

15 W sieťový napájací adaptér s káblom USB Type-C™

Batéria

21 Wh Li-ion polymérová

Rozmery (š x h x v)

207 x 8,35 x 137 mm
Rozmery samotného tabletu pri orientácii na šírku

Hmotnosť

Od 360 g
Hmotnosť samotného tabletu. Hmotnosť sa líši v závislosti od konfigurácie.

Správa zabezpečenia

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Environmentálna certifikácia Nízky obsah halogenidov6
Zhoda s normami energetickej certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

1-ročné štand. diely, možnosti obmedzenej záruky v práci a na pracovisku v závislosti od krajiny; 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Voliteľné
služby HP Care Pack Services sú rozšírené zmluvy na servis, ktoré presahujú vaše štandardné záruky. Úroveň servisu a čas odozvy služieb HP Care Pack sa
môže líšiť v závislosti od geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/cpc.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Bezdrôtový snímač
čiarového kódu HP

Získajte inteligentný bezdrôtový skener čiarových kódov, ktorý sa nabíja počas činnosti. Minimalizujte zmätok na
pracovisku vďaka inteligentnému bezdrôtovému skeneru, ktorý dokáže prečítať veľké množstvo kódov a nabíja sa v
dodanom prezentačnom stojane.

Číslo produktu: E6P34AA

Displej HP LCD Pole

Poskytujte jasný prehľad transakcií zákazníkov a zdieľajte dynamický obsah na mieste predaja na tomto stojanovom
7-palcovom LCD displeji. Jednoduchá integrácia do vášho maloobchodného riešenia pridaním videa a grafiky pre
zlepšenie zážitku zákazníka.

Číslo produktu: F7A93AA

Pokladničná zásuvka HP
Heavy Duty

Priestorovo úsporný a odolný dizajn poskytuje spoľahlivý výkon aj v najnáročnejších maloobchodných prostrediach.

Tepelná tlačiareň
potvrdeniek HP PUSB

Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom navrhnutá pre maloobchodné
prostredia. Jej kompaktné rozmery ju tiež robia perfektnou pre obmedzené priestory.

Snímač lineárnych čiarových
kódov HP

Snímač lineárnych čiarových kódov HP obsahuje všetko, čo snímaču nižšej triedy nesmie chýbať. Je cenovo dostupný a
vysoko funkčný a má praktický dizajn.

3-ročný program riešení u
zákazníka v nasledujúci
pracovný deň vrátane
monitorovacej služby

Vychutnávajte si pri práci pokoj s vedomím, že máte prístup k našim odborným znalostiam, efektívnemu servisu a
podpore pre celé vaše riešenie POS (podpora je obmedzená na základňu a najviac 6 periférnych zariadení).
Číslo produktu: U7R41E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: FK182AA

Číslo produktu: FK224AA

Číslo produktu: QY405AA
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Poznámky v krátkych správach
Vyžaduje sa platobný terminál od iného výrobcu a prístup na internet, ktoré sa predávajú samostatne.
Vstavané moduly Qualcomm® Gobi™ sú k dispozícii vo vybraných produktoch HP a vyžadujú uzatvorenie zmluvy o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb, podporu siete a konfiguráciu vo výrobe. Informácie o
lokálnom pokrytí a dostupnosti získate od poskytovateľa služieb. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.
3 V predaji samostatne.
4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
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Poznámky k technickým údajom
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne
zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať
poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti. Čipová súprava je integrovaná v procesore.
3 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia.
4 Vstavané mobilné širokopásmové moduly sú k dispozícii vo vybraných produktoch HP a vyžadujú uzatvorenie zmluvy o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb, podporu siete a konfiguráciu vo výrobe. Informácie o
lokálnom pokrytí a dostupnosti získate od poskytovateľa služieb. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch. Vyžaduje sa prístup na internet. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia,
stavu siete a ďalších faktorov.
5 Na zobrazenie obrazu HD je potrebný obsah s rozlíšením HD.
6 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/pos
Využite finančné služby HP
Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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