Dataark

HP Pro x2 612 G2 Retail-løsning med HP Retail
Case
Lever en forbedret kundeopplevelse
på disken og øk driftseffektiviteten
med HP MX12 Retail-løsningen som
kombinerer et Windows-tablet i
forretningsklassen, et
forhandlerdesignet etui og en
dokkingstasjon.
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Fleksibilitet som passer forretningene

● En slank, kompakt, fast POS-løsning som kan forankres i HP Retail Expansion Dock1 så du får tilgang til de eksterne enhetene i
virksomheten, eller brukes frakoblet som bærbar når forretningene krever det.

Hold virksomheten og kundene gående

● Håndter daglige oppgaver i hele virksomheten, fra lagerbeholdning til avslutning av salg, med HP Pro x2 612s kraftige Intel®
prosessor. Med den store skjermen på 30,48 cm (12") diagonalt øker du produktiviteten ved å vise alle opplysningene du trenger,
samtidig.

Gi mer rom for inntekter

● Få mer plass på disken med en løsning som tar opp minimal plass og kommer med en to-hengslet arm så den kan høydejusteres
og vippes for økt komfort. Den interne strømforsyningen bidrar til å holde alt ryddig.

Sikkerhet for løsningen og kritisk informasjon

● De innebygde sikkerhetsfunksjonene i HP Pro x2 612 Retail omfatter fingeravtrykks- og smartkortlesere, samt HP Sure Start
med dynamisk beskyttelse, som beskytter, registrerer og gjenoppretter tablet-enheten etter skadelige BIOS-angrep.
● Koble en tredjeparts mobil betalingsenhet til baksiden av etuiet for å ta i mot transaksjoner når du er på farten, og lad den via
tablet-enhetens USB-port, som er tilgjengelig i det slitesterke etuiet HP Retail Case 12.
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HP Pro x2 612 G2 Retail-løsning med HP Retail Case
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641

Tilgjengelige prosessorer

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

Internminne

128 GB M.2 2280 SATA SSD)3

Skjerm-/berøringsteknologi

Kapasitet flerberøringsskjerm på 19,96 cm (7,86") diagonalt, Full-HD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536); WUXGA+ eDP BrightView ultratynn
kapasitiv flerberøringsskjerm (1920 x 1280) på 30,48 cm (12") diagonalt30,48 cm (12")

Tilgjengelig grafikk

Integrert Intel® HD-grafikk

Trådløst

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

Webcam

8 MP HD bakovervendt; 5 MP forovervendt

Sensorer

Akselerometer; Gyroskop; Lyssensor; Nærhet (kun WWAN); Magnetometer

Utvidelsesspor

1 mikro-SD3
Kan utvides til 2 TB

Porter og kontakter

1 USB; En 3,5 mm kontakt for 3- eller 4-polet hodetelefonkontakt; 1 USB 3.0 Type-C™-kontakt; Modeller med ett (nano-SIM) eller to SIM-kort (dobbelt
nano-SIM, dobbelt standby)

Strøm

Ekstern ikke-Smart-strømadapter, 10 W; HP 45 W USB Type-C™-strømadapter; HP 65 W USB Type-C™-strømadapter

Batteri

2-cellers 21 Wh litiumionpolymer (Retail-hylse); 4-cellers 41,58 Wh med lang levetid

Mål (b x d x h)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Vekt

295 g (HP Retail Case); 850 g
Vekten varierer med konfigurasjonen.

Sikkerhetsadministrasjon

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

Garanti

1 års begrenset garanti standard for deler, arbeid og på stedet-alternativer, avhengig av land; 1 års begrenset garanti på hovedbatteri. Valgfrie HP Care
Pack-tjenester er utvidede servicekontrakter ut over standardgarantiene. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk
plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP termisk
kvitteringsskriver, seriell og
USB

Produktnummer: BM476AA

HP Imaging
strekkodeskanner

Used in conjunction with HP Point of Sale Systems, the HP Imaging Barcode Scanner offers an enhanced feature set to
improve information collection.

HP Retail Expansion-dokk
for ElitePad

Enkel flytting. Fra mobil til stasjonær og tilbake igjen – det går på et blunk. Legg HP ElitePad1 mobil POS-løsning i HP
Retail-utvidelsesdokk for å få en fullt integrert løsning.

HP Heavy Duty kasseskuff

En plassbesparende og solid design gir pålitelig ytelse, selv i de mest krevende butikkmiljøer.

HP USB POS-tastatur med
magnetstripeleser

Med et fullt QWERTY-oppsett i en kompakt 14-tommers formfaktor tilbyr HP USB POS-tastatur optimal plasseffektivitet i
butikkmiljøer med begrenset plass. Den robuste designen har også taster som tåler søl og støv.

HP 3 år løsningsstøtte neste
virkedag på stedet for
mobile salgsterminaler

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7R41E

Produktnummer: BW868AA

Produktnummer: F3K89AA

Produktnummer: FK182AA

Produktnummer: FK218AA
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Fotnoter
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Konfigurert på kjøpstidspunktet.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
Windows® IoT Enterprise for Retail er ikke tilgjengelig ved lanseringen. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradering og/eller separat innkjøpt
maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
4 Trådløsfunksjonalitet kommer i tillegg og krever at du har et trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang (ikke inkludert). Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 WiFi er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om dekning og tilgjengelighet der du befinner deg.
Tilkoblingshastigheter varierer avhengig av region, omgivelser, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.
6 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
7 Strasjonskryptering krever Windows. Data beskyttes før stasjonskrypteringspålogging. Hvis du slår PC-en av eller setter den i dvalemodus, logges du av stasjonskryptering og datatilgang hindres.
8 BIOS Absolute Persistence-modulen leveres deaktivert og aktiveres når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrenset. Kontakt Absolute for å få informasjon om tilgjengelighet utenfor USA.
Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement.
Hvis Data Delete tas i bruk, annulleres Recovery Guarantee-betalingen. For å kunne bruke Data Delete-tjenesten må eventuelle kunder først undertegne en avtale om forhåndsautorisering og enten opprette en PIN-kode
eller kjøpe én eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
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Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og
tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som
noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Intel, Core og Pentium er varemerker som tilhører Intel Corporation i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker som tilhører Microsoft-konsernet.
Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB
Implementers Forum.
4AA6-9818NOE, April 2017

