Φύλλο δεδομένων

Λύση λιανικού εμπορίου HP Pro x2 612 G2 με
θήκη Retail
Βελτιώστε την εμπειρία των πελατών
στο ταμείο και αυξήστε τις
λειτουργικές σας αποδόσεις με τη
Λύση λιανικού εμπορίου HP MX12
Retail, η οποία συνδυάζει ένα tablet
εταιρικής κλάσης με Windows, ειδική
θήκη και σταθμό επιτραπέζιας
σύνδεσης.
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Ευελιξία που ταιριάζει στην επιχείρησή σας

● Χρησιμοποιήστε το σαν μια κομψή, συμπαγή, σταθερή λύση POS και συνδέστε τη βάση επέκτασης HP Retail1 για πρόσβαση σε
περιφερειακές συσκευές λιανικού εμπορίου ή αποσυνδέστε το και χρησιμοποιήστε το ως φορητή συσκευή, όταν το απαιτεί η
εργασία σας.

Διατηρήστε την κινητικότητα της επιχείρησης και των πελατών σας

● Διαχειριστείτε τις καθημερινές εργασίες ολόκληρης της επιχείρησης –από την καταγραφή των αποθεμάτων έως το κλείσιμο
των πωλήσεων– με τον ισχυρό επεξεργαστή Intel® του HP Pro x2 612. Η μεγάλη οθόνη 30,48 cm (12") διατηρεί σταθερή την
παραγωγικότητά σας εμφανίζοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε ταυτόχρονα.

Δημιουργήστε χώρο για έσοδα

● Μεγιστοποιήστε τον διαθέσιμο χώρο στο ταμείο σας με μια λύση μικρού μεγέθους που καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και
διαθέτει βραχίονα διπλής άρθρωσης με ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση, ώστε το προσωπικό εξυπηρέτησης να μπορεί να
εργάζεται άνετα. Το εσωτερικό τροφοδοτικό βοηθάει να διατηρείτε τα πάντα σε τάξη.

Ασφάλεια για τη λύση που χρησιμοποιείτε και για τα σημαντικά δεδομένα σας

● Στις ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας της Λύσης λιανικού εμπορίου HP Pro x2 612 περιλαμβάνονται συσκευές
ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και έξυπνης κάρτας και το HP Sure Start με δυναμική προστασία που συμβάλλει στην
προστασία, την ανίχνευση και την επαναφορά του tablet από κακόβουλες επιθέσεις στο BIOS.
● Συνδέστε τη φορητή συσκευή πληρωμών τρίτου κατασκευαστή στην πίσω πλευρά της θήκης, για να δέχεστε συναλλαγές εν
κινήσει, και φορτίστε τη μέσω της θύρας USB του tablet, στην οποία η πρόσβαση γίνεται από την ανθεκτική θήκη HP Retail 12.
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Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Core™ i5-7Y57 με γραφικά Intel® 615 (1,2 GHz, έως 3,3 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ m3-7Y30 με γραφικά Intel 615 (1 GHz, έως
2,6 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες); Intel® Pentium® 4410Y με γραφικά Intel 615 (1,5 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)2

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

SSD 128 GB M.2 2280 SATA3

Οθόνη / Τεχνολογία αφής

Χωρητική οθόνη πολλών σημείων αφής FHD QXGA BrightView WLED UWVA 19,96 cm (7,86") (2.048 x 1.536); Εξαιρετικά λεπτή χωρητική οθόνη πολλών
σημείων αφής WUXGA+ eDP BrightView 30,48 cm (12") (1.920 x 1.280)30,48 cm (12")

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel® HD

Ασύρματη λειτουργία

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) με Bluetooth® 4 LE SDIO; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac 2x2 WiFi® και
Bluetooth® 4.2 (μη vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2, ενσωματωμένη μονάδα NFC NXP NPC100 I2C NCI; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ με GPS M.2, HP
hs3210 WW HSPA+ χωρίς GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G με GPS M.24,5

Webcam

Πίσω κάμερα HD 8 MP; Μπροστινή 5 MP

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο; Γυροσκόπιο; Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος; Αισθητήρας εγγύτητας (μόνο WWAN); Μαγνητόμετρο

Υποδοχές επέκτασης

1 micro SD3
Δυνατότητα επέκτασης έως 2 TB

Θύρες και υποδοχές

1 USB; Μία υποδοχή ακουστικών 3,5 mm 3 και 4 πόλων; 1 υποδοχή USB 3.0 Type-C™; Μοντέλο με μία SIM (Nano SIM) ή μοντέλο με διπλή SIM (διπλή
Nano-SIM, διπλή αναμονή)

Τροφοδοσία Ισχύος

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 10 W non-Smart; Τροφοδοτικό AC USB Type-C™ 45 W HP; Τροφοδοτικό AC USB Type-C™ 65 W HP

Μπαταρία

Πολυμερών ιόντων λιθίου, 2 στοιχείων, 21 WHr (θήκη Retail Jacket); 4 στοιχείων, 41,58 Wh, μεγάλης διάρκειας

Διαστάσεις (π x β x υ)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Βάρος

295 g (θήκη HP Retail); 850 g
Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Διαχείριση ασφάλειας

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

Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια εξυπηρέτηση. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία. Οι προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack αφορούν διευρυμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες
υπερβαίνουν τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
www.hp.com/go/cpc.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Διπλός, θερμικός, σειριακός
εκτυπωτής αποδείξεων HP
USB

Αριθμός προϊόντος: BM476AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα
HP Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει
βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

Βάση επέκτασης HP Retail
για ElitePad

Άνετη εναλλαγή. Από φορητή σε επιτραπέζια χρήση και αντίστροφα — στη στιγμή. Τοποθετήστε τη φορητή λύση POS
HP ElitePad1 στη βάση επέκτασης HP Retail για μια ολοκληρωμένη λύση.

Συρτάρι μετρητών HP Heavy
Duty

Η ανθεκτική σχεδίαση μικρών διαστάσεων εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση ακόμα και στα πλέον απαιτητικά
περιβάλλοντα λιανικής.

Πληκτρολόγιο HP USB POS
με μαγνητική συσκευή
ανάγνωσης λωρίδων

Με πλήρη διάταξη QWERTY και μέγεθος 14 ιντσών, το πληκτρολόγιο HP USB POS προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση
χώρου σε περιορισμένα περιβάλλοντα λιανικής. Η ανθεκτική του σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης αδιάβροχα πλήκτρα
που δεν λερώνουν.

Επιτόπια υποστήριξη λύσης
HP για 3 έτη με απόκριση
την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για φορητά POS

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7R41E

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Αριθμός προϊόντος: F3K89AA

Αριθμός προϊόντος: FK182AA

Αριθμός προϊόντος: FK218AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
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Διαμορφώνεται κατά την αγορά.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
Τα Windows® IoT Enterprise for Retail δεν θα είναι διαθέσιμα κατά την κυκλοφορία. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο
ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί
μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
4 Η ασύρματη σύνδεση είναι προαιρετική, πρόσθετη λειτουργία, απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet και δεν περιλαμβάνεται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης
πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Το WiFi είναι προαιρετικό χαρακτηριστικό και απαιτεί διαμόρφωση από το εργοστάσιο. Η χρήση του απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη
διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες. Το 4G
LTE δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
6 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
7 Για το Drive Encryption απαιτούνται Windows. Τα δεδομένα προστατεύονται πριν από την είσοδο στο Drive Encryption. Όταν ο υπολογιστής απενεργοποιείται ή τίθεται σε αδρανοποίηση, γίνεται έξοδος από το Drive
Encryption και εμποδίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα.
8 Η μονάδα BIOS Absolute Persistence παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην
υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee έχει περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένοι
περιορισμοί. Για όλες τις λεπτομέρειες επισκεφθείτε την τοποθεσία: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Data Delete, η πληρωμή εγγύησης
βάσει του Recovery Guarantee ακυρώνεται. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να δημιουργήσουν έναν κωδικό
PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα διακριτικά RSA SecurID από την Absolute Software.
1

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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