Podatkovni list

Rešitev za mobilno plačevanje HP Pro Tablet
Blagajno prinesite k strankam
Z mobilno rešitvijo za maloprodajo HP
Pro Tablet, ki združuje moč in
zmogljivost računalnika HP Pro Tablet
608 s prilagodljivimi možnostmi
plačevanja rešitve HP Retail Case 8,
zagotovite učinkovito mobilno
maloprodajo, oblikovano z mislijo na
stranke.
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Izberite vrsto plačila

● Z namestitvijo plačilnega terminala, ki deluje s številnimi različnimi napravami1 in sprejema kreditne in debetne kartice, EMV,
brezstične kartice, NFC, Google Wallet™ in Apple Pay™, izboljšajte izkušnjo za stranke. Za lažje delo lahko tablični računalnik
zasukate v pokončno ali ležečo postavitev.

Zagotovljena storilnost brez prodajnega pulta

● S tabličnim računalnikom z operacijskim sistemom Windows, ki zagotavlja dodatno brezžično povezavo Qualcomm® Gobi™ ali
Intel 4G LTE2, dolgo življenjsko dobo akumulatorja in priključke za ramenski trak, ki izboljšuje prenosljivost3, lahko prodajo
zaključite kar na poti.

Omogočite hitre in zanesljive transakcije

● S tabličnim računalnikom z diagonalo zaslona 8 palcev, ločljivostjo 2048 x 1536, procesorjem Intel® Atom™ s štirimi jedri4,
vgrajeno varnostjo in možnostmi upravljanja ter preprosto povezavo USB boste zadovoljili potrebe strank in poslovne zahteve

Dodatne funkcije
● Pritegnite stranke z elegantnim, sodobnim oblikovanjem in gumijastimi robovi, ki ščitijo tablični računalnik. Z vgrajenimi
pripomočki za zaklepanje lahko rešitev pritrdite na dodatno polnilno postajo za mobilni maloprodajni tablični računalnik HP Pro
Tablet3, združitveno postajo pa na stalno lokacijo.
● Lahko in tanko oblikovanje omogoča preprosto prenašanje v roki, če želite, pa lahko uporabite tudi pritrditvene točke in pritrdite
dodatni ramenski trak3 in tablični računalnik nosite prek ramen, tako boste imeli proste roke.
● Uživajte v funkcijah operacijskega sistema Windows za upravljanje in varnost, ki podpirajo nemoteno integracijo z obstoječimi
programi in infrastrukturo Windows.
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Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 641
64- bitni operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise for Retail1
Windows Embedded 8.1 Pro Industry 641
Windows 8.1 Pro 641

Razpoložljivi procesorji

Intel® Atom® x5--Z8500 z grafično kartico Intel HD (1,44 GHz, do 2,24 GHz s tehnologijo Intel Burst, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)2

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Do 4 GB pomnilnika LPDDR3-1600
Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Notranji pomnilnik

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Tehnologija zaslona/dotika

Kapacitivni zaslon FHD QXGA BrightView UWVA z diagonalo 19,96 cm (7,86 palca) z možnostjo večprstnega dotika in osvetlitvijo WLED (2048 x 1536)

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafika Intel® HD5

Brezžično

Kombinirani integrirani brezžični vmesnik Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 7265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi in Bluetooth® 4.0;
LTE/EVDO/HSPA+ s sistemom GPS M.2 (dodatno); WWAN LTE/HSPA+ s sistemom GPS M.2 (dodatno); WWAN HSPA+ s sistemom GPS M.2 (dodatno)4

Zvočna kartica

Zvok HD, dva stereo zvočnika in 2 vgrajena mikrofona za zvok

Spletna kamera

Kamera HD z 2 milijonoma slikovnih točk na sprednji strani; Kamera HD z 8 milijoni slikovnih točk, samodejnim ostrenjem in bliskavico LED na zadnji strani

Senzorji

Merilnik pospeška; eCompass; Giroskop; Tipalo svetlobe v okolici; Hallov učinek; Haptika; Bližina (samo v omrežju WWAN)

Razširitvene reže

1 reža za kartico mikro SD
Podpira kartice microSD SDXC velikosti do 2 TB

Vrata in priključki

1 priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek USB-C™

Napajanje

15-vatni adapter za izmenični tok s kablom USB Type-C™

Akumulator

Litij-ionski polimerni akumulator 21 Wh

Mere (š x g x v)

207 x 8,35 x 137 mm
Dimenzije so samo za tablični računalnik v postavitvi pokrajine

Teža

Že od 360 g
Samo teža tabličnega računalnika. Teža je odvisna od konfiguracije.

Upravljanje varnosti

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Okoljski certifikat

Nizka količina halogenih snovi6

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Garancija

Enoletna standardna omejena garancija za dele, delo in servis na domu, odvisno od države; Enoletna omejena garancija za primarni akumulator. Dodatne
storitve HP Care Pack so podaljšane servisne pogodbe, ki veljajo po preteku standardne garancije. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care
Pack se lahko razlikuje glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in
omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jev brezžični optični
bralnik črtnih kod

Pridobite pameten brezžični bralnik črtnih kod, ki se polni med delom. S pametnim brezžičnim bralnikom, ki prebira
različne kode in se polni v priloženem stojalu, zmanjšajte gnečo v delovnem prostoru.

Zaslon na stojalu HP LCD

Omogočite jasen prikaz transkacij strank in souporabljajte dinamično vsebino blagajne s 7-paličnim diagonalnim
zaslonom LCD na stojalu. Enostavno ga vključite v vašo prodajno rešitev ter s tem dodate video in grafiko, ki izboljšata
uporabniško izkušnjo.

Številka izdelka: E6P34AA

Številka izdelka: F7A93AA

Predal za denar HP Heavy
Duty

Oblika, ki prihrani prostor in je namenjena za veliko količino dela, omogoča zanesljivo učinkovitost celo v najzahtevnejših
prodajnih okoljih.

Termični tiskalnik računov
HP PUSB

Termični tiskalnik računov HP PUSB je prilagojen za prodajna okolja, saj ima vzdržljivo obliko in je zelo zmogljiv. Ker je
majhen, je primeren tudi za lokacije z omejenim prostorom.

Bralnik črtnih kod HP Linear

Bralnik črtnih kod HP Linear ima vse, kar potrebujete od osnovnega bralnika – je cenovno dostopen, ima izvrstne funkcije
in udobno obliko.

Številka izdelka: FK182AA

Številka izdelka: FK224AA

Številka izdelka: QY405AA

3-letna podpora HP s
storitvijo popravila na kraju
uporabe naslednji delovni
dan, vključno s servisom
monitorja

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Bodite povsem brez skrbi, saj imate zagotovljen dostop do našega znanja in učinkovite storitve ter podpore za celotno
blagajniško rešitev (omejeno na osnovno enoto in šest zunanjih naprav).
Številka izdelka: U7R41E
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Opombe k sporočilom
Zahtevana sta plačilni terminal drugega ponudnika in internetni dostop, ki sta naprodaj ločeno.
Vgrajeni moduli Qualcomm® Gobi™, ki so na voljo samo v izbranih izdelkih HP, zahtevajo pogodbo za storitev brezžičnega prenosa podatkov, omrežno podporo in tovarniško konfiguracijo. Pri ponudniku storitev se
pozanimajte glede razpoložljivosti in dosegljivosti v svojem območju. 4G LTE ni na voljo v vseh regijah. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
3 Naprodaj posebej.
4 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
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Opombe k tehničnim podatkom
Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali
BIOS-a, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati
stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Nabor čipov je vgrajen v procesor.
3 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša.
4 Vgrajeni brezžični širokopasovni moduli so na voljo samo v izbranih izdelkih HP in zahtevajo pogodbo za storitev brezžičnega prenosa podatkov, omrežno podporo in tovarniško konfiguracijo. Pri ponudniku storitev se
pozanimajte glede razpoložljivosti in dosegljivosti v svojem območju. 4G LTE ni na voljo v vseh regijah. Potrebujete dostop do interneta. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge
dejavnike.
5 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti.
6 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
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Več informacij na
www.hp.eu/pos
Uporabite HP-jevo finančno storitev
Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve
izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Atom sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. Vse
druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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