Taulukot

HP Pro x2 612 G2 -jälleenmyyntiratkaisu ja
Retail-kotelo
Paranna asiakaskokemusta ja lisää
toimintatehokkuutta HP MX12
-jälleenmyyntiratkaisulla, joka sisältää
yritysluokan Windows-tabletin,
jälleenmyyntikotelon ja
telakointiaseman.
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Yrityksesi tarpeisiin sopeutuvaa monipuolisuutta

● Käytä sulavalinjaista, pienikokoista, kiinteää myyntipisteratkaisua ja kiinnitä oheislaitteita HP Retail -laajennustelakkaan1 tai
poista telakointi ja siirry tarvittaessa kannettavaan ratkaisuun.

Pidä yrityksesi ja asiakkaasi liikkeessä

● Hoida yrityksesi kaikki päivittäiset tehtävät inventoinnista kauppojen solmimiseen HP Pro x2 612:n tehokkaan Intel®-prosessorin
avulla. Suuri 30,48 cm:n (12") näyttö edistää tuottavuutta näyttämällä kaikki tarvittavat tiedot samanaikaisesti.

Tee tilaa tuotoille

● Hyödynnä kaikki käytettävissä oleva pöytätila pienikokoisella ratkaisulla, joka vie erittäin vähän tilaa ja jonka korkeutta ja
kallistusta voi kuitenkin säätää kaksisaranaisen varren avulla miellyttävän työskentelyn takaamiseksi. Sisäinen virtalähde auttaa
pitämään työtilan siistinä.

Turvallinen ratkaisu kriittisille tiedoille

● HP Pro x2 612 Retailin suojausominaisuuksiin kuuluvat sormenjälki- ja älykortinlukijat sekä HP Sure Start ja Dynamic Protection,
joka suojaa tablettia BIOS-hyökkäyksiltä ja auttaa havaitsemaan niitä ja palautumaan niistä.
● Kiinnitä muun valmistajan mobiilimaksulaite kotelon taakse, niin voit hyväksyä maksutapahtumia missä tahansa, ja lataa se
tabletin USB-portista kestävän HP Retail Case 12 -kotelon kautta.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise 64-bittiselle vähittäismyyntiratkaisulle1

Saatavilla olevat suorittimet Intel® Core™ i5-7Y57 -suoritin ja Intel® Graphics 615 -näytönohjain (1,2–3,3 GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä); Intel® Core™ m3-7Y30 -suoritin ja Intel
Graphics 615 -näytönohjain (1–2,6 GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä); Intel® Pentium® 4410Y ja Intel Graphics 615 -näytönohjain (1,5 GHz, 2 Mt:n
välimuisti, 2 ydintä)2
Sisäinen tallennustila

128 Gt:n M.2 2280 SATA SSD -asema3

Näyttö- tai kosketustekniikka Lävistäjältään 19,96 cm:n (7,86 tuuman) kapasitiivinen FHD QXGA BrightView WLED UWVA -monikosketusnäyttö (2 048 × 1 536); lävistäjältään 30,48 cm:n
(12 tuuman) erittäin ohut kapasitiivinen ja häikäisemätön WUXGA+ eDP BrightView -monikosketusnäyttö (1 920 × 1 280)30,48 cm (12 tuumaa)
Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu Intel® HD Graphics

Langattomat ominaisuudet

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4 LE SDIO; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac (2×2) WiFi® + Bluetooth® 4.2
-yhdistelmäsovitin (ei vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; sisäänrakennettu NFC NXP NPC100 I2C NCI -moduuli; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ ja GPS
M.2; HP hs3210 WW HSPA+ ilman GPS:ää; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G ja GPS M.24,5

Web-kamera

8 megapikselin teräväpiirtoinen takakamera; 5 megapikselin käyttäjään suunnattu kamera

Ilmaisimet

Kiihtyvyysmittari; gyroskooppi; vallitsevan valon tunnistin; läheisyysanturi (vain WWAN-yhteys); magnetometri

Laajennuspaikat

microSD3
Laajennettavissa 2 Gt:uun

Portit ja liittimet

USB; 3,5 mm:n 3- ja 4-piikkinen kuulokeliitäntä; USB 3.0 Type-C™ -liitäntä; yhden SIM-kortin (nano-SIM) malli tai kahden SIM-kortin malli (kaksi
nano-SIM-korttia, kaksoisvalmiustila)

Virtalaitteet

Ulkoinen verkkovirtalaite, 10 W, ei Smart; HP:n 45 watin USB Type-C™ -verkkovirtalaite; HP:n 65 watin USB Type-C™ -verkkovirtalaite

Akku

Kaksikennoinen 21 Wh:n litiumpolymeeriakku (jälleenmyyntikotelo); pitkäkestoinen nelikennoinen 41,58 Wh

Mitat (lev. x syv. x kork.)

30 × 21,38 × 9,1 cm

Paino

295 g (HP Retail -kotelo); 850 g
Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.

Suojauksen hallinta

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

Takuu

yhden vuoden vakiotakuu osille ja työlle ja rajoitetut takuuvaihtoehdot asiakkaan tiloissa tapahtuvalle toiminnalle maan mukaan; yhden vuoden rajoitettu
takuu pääakulle. Valinnaiset HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat
vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Serial USB
-lämpökuittitulostin

Tuotenumero: BM476AA

HP Imaging
-viivakoodinlukija

Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet
toiminnot tiedonkeräykseen.

HP Retail
-laajennustelakointiasema
ElitePad-laitteille

Liikkuu sulavasti. Liikkuvasta ratkaisusta paikallaan pysyvään ja päinvastoin – käden käänteessä. Sujauta liikkuva HP
ElitePad1 -POS-ratkaisu HP Retail -laajennustelakointiasemaan, niin saat käyttöösi täysin integroidun ratkaisun.

HP:n huipputason
rahalaatikko

Tilaa säästävä, vaativaan käyttöön tarkoitettu malli takaa luotettavan suorituskyvyn jopa kaikkein haastavimmissa
vähittäismyyntiympäristöissä.

HP:n POS-USB-näppäimistö
magneettinauhanlukijalla

Täysi QWERTY-näppäinasettelu kätevässä 14 tuuman koossa: HP USB POS -näppäimistö optimoi liiketilojen rajallisen
tilankäytön. Lujatekoisen rakenteen näppäimet on myös roiske- ja pölysuojattu.

HP:n 3 vuoden ratkaisutuki
seuraavana arkipäivänä
asiakkaan tiloissa
mobiilimyyntipisteille

Kolmen vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7R41E

Tuotenumero: BW868AA

Tuotenumero: F3K89AA

Tuotenumero: FK182AA

Tuotenumero: FK218AA
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Viestin alaviitteet
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Määritetään ostohetkellä.

Teknisten tietojen alaviitteet
Windows® IoT Enterprise for Retail ei ole saatavilla julkaisun yhteydessä. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden
hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat
sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
4 Langaton yhteys on valinnainen lisäosa ja vaatii langattoman tukiaseman ja internet-yhteyttä, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien liityntäpisteiden käytettävyys on rajoitettua.
5 WiFi on lisävaruste ja edellyttää tehdaskokoonpanoa. Käyttö edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus operaattorilta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön,
verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla.
6 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
7 Drive Encryption edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Tietojen käyttö on estetty ennen Drive Encryption -kirjautumista. Tietokoneen sammuttaminen tai siirtyminen lepotilaan aiheuttaa Drive Encryption
-uloskirjautumisen, mikä estää tietojen käytön.
8 BIOS Absolute Persistence -moduuli on laitteessa oletusarvoisesti pois käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Palvelu voi olla rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus
Yhdysvaltain ulkopuolella. Valinnainen Absolute Recovery Guarantee -tilauspalvelu on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete -palvelua käytettäessä Absolute Recovery Guarantee -maksu mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on
allekirjoitettava lupasopimus etukäteen ja joko luotava PIN-koodi tai hankittava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.
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