Datasheet

HP Pro x2 612 G2 retailoplossing met retailcase
Bied klanten een betere ervaring aan
de balie en werk efficiënter met de HP
MX12 retailoplossing die bestaat uit
een business-class Windows-tablet,
retailcase en dockingstation.
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Flexibiliteit voor uw bedrijf

● Benut het HP Retail Expansion Dock1 als elegante, compacte, vaste POS-oplossing en om randapparaten te gebruiken of neem
het systeem uit het dock als draagbaar apparaat wanneer dat nodig is.

Breng uw bedrijf en uw klanten verder

● Verricht dagelijkse taken, van voorraadcontrole tot betalingen, overal in uw bedrijf dankzij de krachtige Intel®-processor van de
HP Pro x2 612. Op het grote scherm van 12 inch (30,48 cm) werkt u productief doordat alle benodigde informatie tegelijk
zichtbaar is.

Maak ruimte voor inkomsten

● Benut uw balieruimte optimaal en laat uw personeel comfortabel werken met dit compacte systeem met dubbele knikarm om de
hoogte en de kantelposite in te stellen. De geïntegreerde voeding draagt bij aan een opgeruimde omgeving.

Beveiliging voor uw oplossing en belangrijke informatie

● Ingebouwde beveiligingskenmerken van de HP Pro x2 612 retail omvatten vingerafdruksensor en smartcardlezer en HP Sure
Start met dynamische bescherming, dat kwaadaardige aanvallen op het BIOS detecteert en de tablet beschermt en herstelt.
● Bevestig uw mobiele betaalapparaat van een andere fabrikant aan de achterzijde van de case om overal in de winkel transacties
uit te voeren en laad op via de USB-poort van de tablet die toegankelijk is via de robuuste HP Retail Case 12.
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Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise voor Retail 641

Beschikbare processors

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

Interne opslag

128GB M.2 2280 SATA SSD3

Scherm/Touchtechnologie

Capacitief multi-aanrakingsscherm van 7,86 inch (19,96 cm), FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536); WUXGA+ eDP BrightView ultraplat
capacitief multi-aanrakingsscherm van 12 inch (30,48 cm) (1920 x 1280)12 inch (30,48 cm)

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde Intel® HD video

Draadloos

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2 x 2) met Bluetooth® 4 LE SDIO; Intel® dual-band Wireless-AC 8265 802.11ac 2 x 2 Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2
combo-adapter (niet-vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; Geïntegreerde NFC NXP NPC100 I2C NCI-module; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ met GPS M.2;
HP hs3210 WW HSPA+ zonder GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G met GPS M.24,5

Webcam

8 MP HD aan achterzijde; 5 MP aan voorzijde

Sensoren

Accelerometer; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Proximity (alleen WWAN); Magnetometer

Uitbreidingsslots

1 micro-SD3
Uit te breiden tot 2 TB

Poorten en connectoren

1 USB; Een 3,5mm 3- en 4-pool hoofdtelefoonconnector; 1 USB 3.0 Type-C™ connector; Model met één SIM (nano-SIM) of model met twee SIM's (twee
nano-SIM's, twee stand-by)

Voeding

Externe 10W niet-Smart netadapter; HP 45W USB Type-C™ netadapter; HP 65W USB Type-C™ netadapter

Batterij

2-cels 21 Wh lithium-ion polymeren (retailcase); 4-cels 41,58 Wh Long Life

Afmetingen (b x d x h)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Gewicht

295 g (HP Retail Case); 850 g
Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.

Beveiligingsbeheer

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

Garantie

1 jaar standaard garantie op onderdelen, arbeid en onsite service, afhankelijk van het land; 1 jaar garantie op de primaire batterij. Optionele HP Care Pack
Services breiden servicecontracten uit na de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van het
land of de regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie
op www.hp.com/go/cpc.

Datasheet

HP Pro x2 612 G2 retailoplossing met retailcase
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP dubbele seriële USB
thermische bonnenprinter

HP Imaging barcodescanner

Bestelnr.: BM476AA

Als de HP Imaging barcodescanner samen met het HP point-of-sale systeem wordt gebruikt, biedt hij een uitgebreide
functieset om gemakkelijk informatie te verzamelen.

Bestelnr.: BW868AA

HP Retail Expansion Dock
voor ElitePad

Slimme wisseling. Van mobiel naar vast en weer terug in een handomdraai. U creëert een volledig geïntegreerde
oplossing als u de HP ElitePad1 mobiele POS-oplossing in het HP Retail Expansion Dock plaatst.

HP Heavy-duty geldlade

Een ruimtebesparend, robuust ontwerp levert ook in veeleisende retailomgevingen betrouwbare prestaties.

HP USB POS-toetsenbord
met magneetstriplezer

Het compacte 14-inch HP USB POS-toetsenbord met standaard QWERTY-indeling is zeer geschikt voor retailomgevingen.
Het robuuste ontwerp heeft mors- en stofbestendige toetsen.

HP 3 jaar onsite support op
volgende werkdag voor
mobiele
Point-of-Sale-oplossing

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7R41E

Bestelnr.: F3K89AA

Bestelnr.: FK182AA

Bestelnr.: FK218AA
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Messaging, voetnoten
1

Geconfigureerd bij aankoop.

Technische specificaties, voetnoten
Windows® IoT Enterprise voor Retail is bij introductie nog niet beschikbaar. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte
hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Draadloze interface is een optie, een draadloze toegangspunten en een internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
5 Wi-Fi is een optie die in de fabriek moet worden geconfigureerd. Voor het gebruik is een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw
omgeving. De verbindingssnelheden kunnen variëren naargelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7 Voor Drive Encryption is Windows vereist. Data worden beveiligd vóór aanmelding bij Drive Encryption. Als de pc uitgeschakeld wordt of in slaapstand gaat, wordt u afgemeld uit Drive Encryption en is toegang tot data
niet mogelijk.
8 BIOS Absolute Persistence-module is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Service kan beperkt zijn. Raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de VS. De
optionele abonnementsservice van Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Als Data Delete wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten
eerst een Pre-Authorization-overeenkomst tekenen en een pincode aanmaken of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
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Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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