Dataark

HP Pro x2 612 G2 Retail-løsning med
detailetui
Kunderne får en bedre oplevelse ved
disken, og du kan øge
driftseffektiviteten med en HP MX12
Retail-løsning, der omfatter en
Windows-baseret tablet-pc i
virksomhedsklassen, etui til brug i
detailhandlen og en dockingstation.
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Fleksibilitet, der passer til din virksomhed

● Kan bruges som en slank, kompakt og fast POS-løsning og kan anbringes i en HP Retail Expansion Dock1, så du får adgang til
salgstilbehør. Du kan også tage den ud af docken og bruge den mobilt, når der er behov for det.

Hold gang i din virksomhed og dine kunder

● Med den stærke Intel® processor i HP Pro x2 612 kan du klare de daglige opgaver i hele virksomheden – fra lager til salg. Den
store skærm på 30,48 cm (12") diagonalt fremmer produktiviteten, fordi der er plads til alle de oplysninger, du har brug, på én
gang.

Gør plads til indtjening

● Du kan maksimere den ledige bordplads med en løsning, der fylder minimalt, og har en højdejusterbar arm med to hængsler, så
medarbejderne kan arbejde komfortabelt. Den indbyggede strømforsyning er med til at holde arbejdspladsen ryddelig.

Sikkerhed til din løsning og vigtige oplysninger

● De indbyggede sikkerhedsfunktioner i HP Pro x2 612 Retail omfatter fingeraftryks- og SmartCard-læsere og HP Sure Start med
dynamisk beskyttelse, som hjælper med at beskytte tablet-pc'en, samt registrering af og gendannelse efter skadelige
BIOS-angreb.
● Monter tredjepartsenheden til mobilbetaling på bagsiden af etuiet, så du kan tage imod betaling overalt, og oplad den via
tablet-pc'ens USB-port, som der er adgang til via den robuste HP Retail Case 12.
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Specifikationstabel

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i5-7Y57 med Intel Graphics 615 (1,2 GHz, op til 3,3 GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m3-7Y30 med Intel Graphics 615 (1 GHz, op til 2,6
GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® 4410Y med Intel Graphics 615 (1,5 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)2

Internt storage

128 GB M.2 2280 SATA SSD3

Skærm/Touch-teknologi

Kapacitiv BrightView-multiberøringsskærm på 19,96 cm (7,86") diagonalt (2048 x 1536) med FHD, QXGA, WLED og UWVA; Ultratynd, kapacitiv
BrightView-multiberøringsskærm på 30,48 cm (12") diagonalt (1920 x 1280) med WUXGA og eDP30,48 cm (12")

Tilgængelige grafikkort

Integreret Intel® HD-grafik

Trådløs forbindelse

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) med Bluetooth® 4.0 LE SDIO; Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac (2x2) WiFi® og
Bluetooth® 4.2-adapter (ikke-vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; integreret NFC NXP NPC100 I2C NIC-modul; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ med GPS
M.2; HP hs3210 WW HSPA+ uden GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G med GPS M.24,5

Webcam

HD (8 MP) på bagsiden 5 MP på forsiden

Sensorer

Accelerationsmåler; Gyroskop; Sensor til måling af omgivende lys; Nærhed (kun WWAN); Magnetometer

Udvidelsesstik

1 mikro-SD3
Kan udbygges til 2 TB

Porte og stik

1 USB; Ét 3,5 mm-hovedtelefonstik med 3 og 4 poler; 1 USB 3.0 Type-C™-stik; Model med et enkelt SIM-kort (Nano-SIM) eller to SIM-kort (to Nano-SIM, to
standby)

Strømforsyning

Ekstern ikke-Smart vekselstrømsadapter på 10 W; 45-W HP USB Type-C™-vekselstrømsadapter; 65-W HP USB Type-C™-vekselstrømsadapter

Batteri

2-cellers litiumion-polymer på 21 Wh (etui til detailhandel); 4-cellers på 41,58 Wh med lang levetid

Mål (b x d x h)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Vægt

295 g (HP Retail-etui) 850 g
Vægten afhænger af konfigurationen.

Sikkerhedsstyring

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

Garanti

1 års begrænset garanti, som dækker standardreservedele, arbejdsløn og udbedring på stedet, afhængigt af landet; 1 års begrænset garanti på primært
batteri. De valgfrie HP Care Pack-tjenester er udvidede servicekontrakter, der går ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs
kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der
findes flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Dual Serial USB Thermal
kvitteringsprinter

Produktnummer: BM476AA

HP
Imaging-stregkodescanner

Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle
informationer.

HP udvidelsesdock til
ElitePad til detailhandel

Problemfri overførsel. Fra mobil til stationær og tilbage igen – nemt og hurtigt. Sæt HP ElitePad1 Mobile POS-løsningen i
din HP udvidelsesdock til ElitePad til detailhandel, og få en fuldt integreret løsning.

HP-kasseapparat til
omfattende brug

Det stærke og pladsbesparende design giver en pålidelig ydeevne, selv i de mest krævende forretningsmiljøer.

HP USB POS-tastatur med
magnetstribelæser

HP USB POS-tastaturet med fuldt QWERTY-layout i et kompakt 14" format giver optimal plads i detailmiljøer med
begrænset plads. Det robuste design har endvidere taster, der er modstandsdygtige over for spild og støv.

HP 3-års support næste
hverdag på stedet til
mobilsalgssteder

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7R41E

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: F3K89AA

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK218AA
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Fodnoter
1

Konfigureret ved købet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Windows® IoT Enterprise til detailhandlen vil ikke kunne fås ved lanceringen. Nogle funktioner findes ikke i alle versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware,
drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Du kan få flere oplysninger på http://www.microsoft.com
2 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
4 Trådløs funktion fås som tilbehør og kræver et trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse (medfølger ikke). Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
5 WiFi fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Der kræves en separat anskaffet abonnementsaftale. Du kan få flere oplysninger om dækning og udbud i dit område hos udbyderen. Forbindelseshastighederne
afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE findes ikke til alle produkter og i alle områder.
6 HD-billeder vises kun med HD-indhold.
7 Drive Encryption kræver Windows. Dataene er beskyttet, før der logges ind på Drive Encryption. Hvis computeren slukkes eller sættes i dvaletilstand, logges der af Drive Encryption, så der ikke er adgang til dataene.
8 BIOS Absolute Persistence-modulet er deaktiveret ved leveringen og aktiveres, når kunderne tegner og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrænset. Kontakt Absolute, hvis du vil have oplysninger om
mulighederne uden for USA. Den valgfrie abonnementstjeneste på en Absolut Recovery-garanti er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger på:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen gøres ugyldig ved anvendelse af Data Delete. Kunderne skal først underskrive en aftale om
forhåndsgodkendelse og enten oprette en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
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Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes
i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Intel, Core og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende
Microsoft-koncernen. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. USB Type-C™ og USB-C™ er
varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
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