Specifikace

Řešení HP Pro x2 612 G2 Retail s
maloobchodním pouzdrem
Zajistěte zákazníkovi lepší možnosti
při nákupu u přepážky a zvyšujte
provozní efektivitu s využitím řešení
HP MX12 Retail, které kombinuje
tablet Windows obchodní třídy,
maloobchodním pouzdrem a dokovací
stanicí.
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Všestrannost pro využití při práci

● Dá se využívat jako elegantní, kompaktní a pevné řešení POS a dok v dokovací stanici HP Retail Expansion Dock1 pro přístup k
zakoupeným periferním zařízením, nebo vyjmutý ze stolní jednotky, když vyrážíte za prací.

Buďte v pohybu i se svými zákazníky

● Zvládejte hravě každodenní úkoly v celé vaší společnosti – od skladů až k uzavírání prodejů – s výkonným procesorem Intel®,
kterým je HP Pro x2 612 vybavený. Velký displej s úhlopříčkou 30,48 cm (12”) vám zajistí neustálou produktivitu tím, že
zobrazuje všechny informace, které potřebujete, najednou.

Uvolněte prostor výnosům

● Maximalizujte volné místo na pultě s úsporným řešením, které zabírá minimální prostor a přesto nabízí možnost nastavitelné
výšky a sklopné rameno, aby vaši zákazníci měli při práci pohodlí. Vnitřní napájecí zdroj pomáhá udržovat úhledný okolní prostor.

Bezpečnost pro vaše řešení a kriticky důležité informace

● Mezi integrované funkce zabezpečení tabletu HP Pro x2 612 Retail patří čtečka otisků prstů a čtečka čipových karet a HP Sure
Start s technologií dynamické obrany, která pomáhá tablet chránit, zjišťovat a obnovit po škodlivých útocích na systém BIOS.
● Připojte mobilní zařízení pro realizaci plateb k zadní straně pouzdra, abyste mohli přijímat transakce na cestách, a nabíjejte ho
pomocí portu USB tabletu přístupného pomocí odolného pouzdra HP Retail Case 12.
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Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise 64 pro maloobchodní systémy1

Dostupné procesory

Intel® Core™ i5-7Y57 s grafickou kartou Intel® HD 615 (1,2 GHz až 3,3 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra) Intel® Core™ m3-7Y30 s grafickou kartou Intel HD
615 (1 GHz až 2,6 GHz, 4 MB mezipaměti, 2 jádra) Intel® Pentium® 4410Y s grafickou kartou Intel HD 615 (1,5 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)2

Interní paměť

Disk SATA SSD 128 GB M.2 22803

Zobrazovací/dotyková
technologie

19,96 cm (7,86") kapacitní vícedotykový displej BrightView WLED UWVA s rozlišením FHD QXGA (2 048 x 1 536) 30,48cm (12") ultra tenký kapacitní
vícedotykový displej WUXGA+ eDP BrightView (1 920 x 1 280)30,48 cm (12")

Dostupná grafika

Integrovaná grafická karta Intel® HD

Bezdrátové připojení

Karta Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) s Bluetooth® 4 LE SDIO Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér 8265 802.11ac (2x2) WiFi® s
Bluetooth® 4.2 (jiný typ než vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; integrovaný modul NFC NXP NPC100 I2C NCI; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ w/GPS M.2;
HP hs3210 WW HSPA+ w/o GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G w/GPS M.24,5

Web kamera

Zadní 8 Mpx HD; Přední 5 Mpx

Snímače

Akcelerometr; Gyroskop; Snímač okolního světla; Blízkost (pouze WWAN); Magnetometr

Rozšiřující sloty

1 slot pro micro SD3
Rozšiřitelná až na 2 TB

Porty a konektory

1 USB; Jeden 3 a 4pólový konektor pro sluchátka 3,5 mm; 1 konektor USB 3.0 Type-C™; Model s jednou kartou SIM (nano-SIM) nebo model se dvěma
kartami SIM (dvě nano-SIM, dvě aktivní karty);

Napájení

Externí napájecí adaptér (AC) 10 W jiného typu než Smart Napájecí adaptér 45 W USB Type-C™ (AC); USB adaptér střídavého proudu HP 65 W Type-C™ (AC)

Baterie

2článková lithium-iontová polymerová 21 Wh (maloobchodní balení); 4článková lithium-iontová s dlouhou životností 41,58 Wh

Rozměry (š x h x v)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Hmotnost

295 g (maloobchodní pouzdro HP) 850 g
Hmotnost je závislá na konfiguraci.

Správa zabezpečení

Modul Absolute Persistence; HP Drive Encryption; HP Security Manager; Windows Defender; TPM7,8

Záruka

Roční omezená záruka na standardní součásti, práci a opravy na místě, jejíž možnosti se v jednotlivých zemích liší; Roční omezená záruka na primární
baterii. Volitelné služby HP Care Pack rozšiřují servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek se mohou u
služeb HP Care Pack lišit v závislosti na lokalitě. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na
stránce www.hp.com/go/cpc.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Termální tiskárna HP se
sériovým portem a portem
USB

Číslo produktu: BM476AA

Čtečka čárových kódů HP
Imaging

Při společném použití s pokladními systémy HP přináší čtečka čárových kódů HP Imaging rozšířenou sadu funkcí, která
zkvalitňuje sběr informací.

Rozšiřovací dok HP Retail
pro ElitePad

Plynulý pohyb. Od mobilního provedení po stacionární a znovu zpět – je to hračka. Zasuňte mobilní řešení POS HP
ElitePad1 do maloobchodního rozšiřovacího doku HP a získejte tak plně integrované řešení.

Pokladní zásuvka HP pro
vysoké zatížení

Prostorově úsporná, robustní konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších maloobchodních prostředích.

Klávesnice POS HP USB
s čtečkou magnetických
proužků

Klávesnice HP USB POS s plným rozložením QWERTY a v kompaktním provedení 14" nabízí optimální využití místa v
maloobchodních prostředích s omezeným prostorem. Její robustní design poskytuje ochranu kláves proti prachu a
rozlitým tekutinám.

3letá podpora HP následující
pracovní den v místě
instalace pro mobilní
prodejní místo

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Číslo produktu: U7R41E

Číslo produktu: BW868AA

Číslo produktu: F3K89AA

Číslo produktu: FK182AA

Číslo produktu: FK218AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
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Konfigurace při zakoupení.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
Při uvedení na trh nebude systém Windows® IoT Enterprise for Retail k dispozici. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně
využita, mohou systémy vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Více informací naleznete na stránce http://www.microsoft.com
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v
závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku (u systému Windows 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
4 Funkce bezdrátového přístupu jsou volitelné a doplňkové a vyžadují bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
5 WiFi je volitelná funkce a vyžaduje tovární konfiguraci. Použití vyžaduje samostatně zakoupenou smlouvu o službách. Pokrytí a dostupnost ve vaší oblasti vám sdělí váš poskytovatel služeb. Rychlost připojení závisí na
umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech oblastech.
6 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
7 Funkce šifrování jednotky vyžaduje systém Windows. Data jsou chráněna před inicializací funkce šifrování jednotky. Po vypnutí nebo přepnutí počítače do režimu hibernace se funkce šifrování jednotky ukončí a zamezí
tak přístupu k datům.
8 Modul BIOS Absolute Persistence je při dodání vypnutý a zákazníci jej mohou aktivovat, jakmile si zakoupí předplatné. Služba může být omezena. Dostupnost mimo Spojené státy si ověřte u společnosti Absolute.
Volitelná předplacená služba záruky absolutního obnovení patří mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na stránce: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/
computrace-agreement. Při využití služby odstranění dat neplatíte za záruku obnovení – platba se anuluje. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musí nejprve podepsat smlouvu o předběžném schválení a
vytvořit si kód PIN, anebo si zakoupit jeden nebo více tokenů RSA SecurID od Absolute Software.
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Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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