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HP Pro Tablet Mobil Ödeme Çözümü
Ödeme noktasını müşterilerinizin ayağına götürün
HP Pro Tablet 608 ile HP Perakende
Kılıfı 8'in esnek ödeme özelliklerini bir
araya getiren HP Pro Tablet Mobil
Perakende Çözümü ile verimli, mobil
ve müşteri merkezli bir perakende
hizmeti sunun.
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Ödeme türünüzü seçin

● Çeşitli cihazlarla1 çalışan ödeme terminali montaj parçası sayesinde müşteri deneyimini iyileştirin; böylece banka ve kredi kartı,
EMV, bağlantısız, NFC, Google Wallet™ ve Apple Pay™ yoluyla yapılan ödemeleri kabul edin. Daha kolay kullanım için dikey veya
yatay olarak yönlendirin.

Tezgaha bağlı kalmadan verimliliğinizi koruyun

● Kablosuz Qualcomm® Gobi™ veya Intel 4G LTE bağlantısı2, uzun pil ömrü ve taşınabilirliği geliştiren omuz askısı için konektörler3
sunan Windows tabanlı bir tablet çözümüyle satış işlemlerini hareket halindeyken tamamlayın.

Hızlı ve güvenilir işlemler

● 2048 x 1536 çözünürlüğe, dört çekirdekli bir Intel® Atom™ işlemciye4, tümleşik güvenlik ve yönetilebilirlik özelliklerine ve kolay
USB bağlantısına sahip 8 inç diyagonal tablet çözümü sayesinde müşterilerinizin ve işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayın.

Ek özellikler
● Şık, ince tasarımı ve tableti koruyan lastik kenarları ile müşterilerinizi etkileyin. Çözümünüzü, isteğe bağlı HP Pro Tablet Mobil
Perakende Şarj İstasyonu3 ile güven altına alın ve dahili kilitleme seçeneklerini kullanarak sabit bir konuma yerleştirin.
● Elde kolayca taşınabilen hafif ve ince profil sayesinde birinci sınıf taşınabilirlik elde edin veya bağlantı noktalarını kullanarak isteğe
bağlı omuz askısını3 takıp çözümü çapraz olarak taşıyarak ellerinizi serbest bırakın.
● Mevcut Windows uygulamalarınız ve altyapınızla sorunsuzca tümleştirilebilen Windows yönetilebilirlik ve güvenlik özelliklerinin
keyfini çıkarın.
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Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Atom™ x5-Z8500 ile Intel HD Grafik Kartı (1,44 GHz, Intel Burst Teknolojisi ile 2.24 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)2

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 4 GB LPDDR3-1600
En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Dahili depolama

32 GB eMMC; 64 GB eMMC3

Ekran / Dokunmatik
Teknolojisi

19,96 cm (7,86") diyagonal kapasitif çoklu dokunmatik, FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik Intel® HD Grafik5
Kablosuz

Tümleşik Intel® çift bantlı kablosuz-AC 7265 802.11 a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi; LTE/EVDO/HSPA+ ile GPS M.2 (isteğe bağlı);
WWAN LTE/HSPA+ ile GPS M.2 (isteğe bağlı); WWAN HSPA+ ile GPS M.2 (isteğe bağlı)4

Ses

HD ses, çift stereo hoparlör ve 2 tümleşik mikrofon

Web kamerası

2 MP HD ön; 8 MP HD otomatik odaklı arka, LED flaşsız

Algılayıcılar

Hız ölçer; eCompass; Jiroskop; Ortam ışığı sensörü; Hall etkisi; Haptik özellikler; Yakınlık algılayıcı (yalnızca WWAN)

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD
2 TB'a kadar SDXC microSD kartlarını destekler

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 kulaklık/mikrofon jakı; 1 USB-C™

Güç

USB Type-C™ kablolu 15 W AC adaptörü

Pil

21 WHr Li-ion polimer

Boyutları (e x d x y)

207 x 8,35 x 137 mm
Yalnızca yatay yönlü tabletin boyutları

Ağırlık

En düşük ağırlık 360 g
Yalnızca tabletin ağırlığı. Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2/2.0; HP Client Security

Çevre sertifikası

Düşük halojen6

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Garanti

1 yıl standart parça, işçilik ve yerinde sınırlı garanti seçenekleri ülkeye göre farklılık gösterir; Birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti. İsteğe bağlı HP Care Pack
Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerinizin ötesine taşır. HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz yere göre değişebilir.
Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Kablosuz Barkod Tarayıcı

Çalışırken şarj olan akıllı, kablosuz bir barkod tarayıcı edinin. Çeşitli kodları okuyan ve verilen sunum standında şarj olan
akıllı kablosuz tarayıcı ile iş yerindeki dağınıklığı azaltın.

Ürün numarası: E6P34AA

HP LCD Ekran Direği

Direğe monte edilen 7 inç diyagonal LCD ekran ile müşteri işlemlerinin net bir şekilde görülmesini sağlayın ve satış
noktalarında dinamik içerikler paylaşın. Video ve grafikleri perakende satış çözümünüze kolayca entegre ederek müşteri
deneyimini zenginleştirin.

Ürün numarası: F7A93AA

HP Ağır Hizmet Para Kasası

Yer tasarrufu sağlayan dayanıklı tasarımı, en zorlu perakende satış ortamlarında bile güvenilir bir performans sağlar.

HP PUSB Termal Fatura
Yazıcısı

HP PUSB Termal Fatura Yazıcı, dayanıklı tasarımı ve baskı performansıyla perakende satış ortamları için tasarlanmıştır.
Ayrıca küçük boyutlu olması bu yazıcıyı kullanım alanı kısıtlı olan yerler için mükemmel bir çözüm haline getirir.

HP Lineer Barkod Tarayıcı

HP Lineer Barkod Tarayıcı; uygun fiyat, mükemmel işlevler ve rahat tasarım özellikleri gibi giriş düzeyindeki bir tarayıcıda
ihtiyaç duyacağınız her şeye sahiptir.

Ürün numarası: FK182AA

Ürün numarası: FK224AA

Ürün numarası: QY405AA

HP 3 yıllık Monitör Hizmeti
içeren Sonraki İş Günü
Yerinde Çözüm

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Bilgili uzmanlarımızın ve etkin hizmetlerimizin yanı sıra POS çözümünüz (temel birim ve 6 çevre birimle sınırlıdır) için
kapsamlı desteğe erişebileceğinizi bilmenin keyfini çıkarın.
Ürün numarası: U7R41E
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Mesaj Altbilgileri
Üçüncü taraf satıcı ödeme terminali ve internet erişimi gerekir; ayrı satılır.
Dahili Qualcomm® Gobi™ modülleri belirli HP ürünlerinde mevcuttur; kablosuz veri hizmet sözleşmesi, şebeke desteği ve fabrikada yapılandırma gerektirir. Kapsama alanı ve uygunluğu belirlemek için hizmet
sağlayıcısına başvurun. 4G LTE bütün bölgelerde mevcut değildir. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
3 Ayrı satılır.
4 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
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Teknik Özellikler Altbilgileri
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS
güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.
2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Yonga seti işlemciyle tümleşiktir.
3 GB=1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır.
4 Dahili mobil geniş bant modülleri belirli HP ürünlerinde mevcuttur. Kablosuz veri hizmet sözleşmesi, şebeke desteği ve fabrikada yapılandırma gerektirir. Kapsama alanı ve uygunluğu belirlemek için hizmet sağlayıcısına
başvurun. 4G LTE bütün bölgelerde mevcut değildir. İnternet erişimi gerekir. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
5 HD görüntüleyebilmek için HD içerik gerekir.
6 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/pos
HP Finans Hizmetleri ile çalışın
BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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