Karta produktu

HP Pro x2 612 G2 Retail Solution z
futerałem do handlu detalicznego
Usprawnij obsługę klienta przy ladzie i
zwiększ swoją sprawność operacyjną
za pomocą rozwiązania HP MX12
Retail Solution, które łączy w sobie
tablet Windows, futerał do handlu
detalicznego i stację dokującą .
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Wszechstronne rozwiązanie dla Twojej firmy

● Wykorzystaj eleganckie i niewielkie stacjonarne rozwiązanie POS, jakim jest stacja dokująca HP Retail Expansion Dock1, i uzyskaj
dostęp do urządzeń peryferyjnych sprzedaży detalicznej lub odłącz urządzenie i przejdź w tryb mobilny, gdy będzie tego
wymagać bieżąca sytuacja.

Zapewnij mobilność swojej firmie i klientom

● Realizuj każdego dnia wszystkie firmowe zadania – od zarządzania magazynem po zamykanie sprzedaży – dzięki potężnemu
procesorowi Intel® urządzenia HP Pro x2 612. Duży ekran o przekątnej 30,48 cm (12″) pozwoli utrzymać wysoką wydajność,
jednocześnie wyświetlając wszystkie potrzebne informacje.

Zrób miejsce dla dochodów

● Zmaksymalizuj dostępną przestrzeń na ladzie dzięki małym rozmiarom urządzenia, które wyposażono dodatkowo w ramię z
podwójnym zawiasem do regulacji wysokości i nachylenia, co zapewni wygodę Twoim asystentom sprzedaży. Wewnętrzny
zasilacz ułatwia zachowanie porządku w przestrzeni roboczej.

Zabezpieczenie dla Twojego rozwiązania i kluczowych informacji

● Wbudowane funkcje zabezpieczeń urządzenia HP Pro x2 612 Retail obejmują czytnik linii papilarnych i czytniki kart
elektronicznych oraz rozwiązanie HP Sure Start with Dynamic Protection, które pomaga chronić tablet, wykrywać i przywracać
mu sprawność po złośliwych atakach BIOS.
● Przymocuj inne urządzenie do realizacji płatności mobilnych do tylnej części futerału, aby móc realizować transakcje w trybie
przenośnym oraz ładować urządzenie przez port USB tabletu, dostępny za pośrednictwem wytrzymałego futerału HP Retail
Case 12.
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Tabela specyfikacji

Dostępny system operacyjny

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641

Dostępne procesory

Procesor Intel® Core™ i5-7Y57 z kartą graficzną Intel® Graphics 615 (1,2 GHz, maks. 3,3 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Procesor Intel® Core™
m37Y30 z kartą graficzną Intel Graphics 615 (1 GHz, maks. 2,6 GHz, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Procesor Intel® Pentium® 4410Y z kartą graficzną
Intel Graphics 615 (1,5 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)2

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk SSD 128 GB M.2 2280 SATA3

Ekran / technologia dotykowa Wielodotykowy ekran pojemnościowy FHD QXGA BrightView UWVA o przekątnej 19,96 cm (7,86″) z podświetleniem WLED (2048×1536); Ultracienki,
pojemnościowy ekran wielodotykowy WUXGA+ eDP BrightView o przekątnej 30,48 cm (12″) (1920×1280)30,48 cm (12″)
Dostępna karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna Intel® HD

Bezprzewodowe

Karta sieciowa Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2×2) z modułem Bluetooth® 4 LE SDIO; Dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC
8265 802.11ac 2×2 WiFi® z modułem Bluetooth® 4.2 (non-vPro™); Karta sieciowa Broadcom® GPS 4752 UART M.2; Zintegrowany moduł NFC NXP NPC100
I2C NCI; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ z modułem GPS M.2; HP hs3210 WW HSPA+ bez modułu GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G z modułem GPS M.24,5

Kamera internetowa

Kamera HD 8 Mpx z tyłu; Kamera 5 Mpx z przodu

Czujniki

Akcelerometr; Żyroskop; Czujnik oświetlenia otoczenia; Czujnik odległości (tylko WWAN); Magnetometr

Gniazda rozszerzeń

1 port microSD3
Możliwość rozbudowy do 2 TB

Porty i złącza

1 port USB; 3- i 4-polowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm; 1 złącze USB 3.0 Type-C™; Dostępne modele obsługujące jedną kartę SIM (Nano-SIM) lub dwie
karty SIM (Dual Nano-SIM, Dual Stand-by)

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz AC 10 W typu non-Smart; Zasilacz AC HP 45 W USB Type-C™; Zasilacz AC HP 65 W USB Type-C™

Bateria

2-ogniwowy, 21 Wh, polimerowy, litowo-jonowy (futerał do handlu detalicznego); 4-ogniwowy, 41,58 Wh Long Life

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

30 × 21,38 × 9,1 cm

Waga

295 g (futerał HP Retail Case); 850 g
Waga zależy od konfiguracji.

Zarządzanie
bezpieczeństwem

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

Gwarancja

opcje rocznej standardowej gwarancji na części i robociznę w miejscu instalacji w zależności od kraju; roczna ograniczona gwarancja na akumulator
podstawowy. Opcjonalne usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP
Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Termiczna drukarka
paragonów HP z podwójnym
złączem szeregowym USB

Oznaczenie produktu: BM476AA

Skaner kodów kreskowych
HP Imaging

Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw
funkcji i usprawnia zbieranie informacji.

HP Retail Expansion Dock
dla ElitePad

Przemieszczaj się bez ograniczeń. Z trybu przenośnego do stacjonarnego i z powrotem — błyskawicznie. Wsuń
rozwiązanie HP ElitePad1 Mobile POS do stacji dokującej do rozbudowy systemu sprzedaży detalicznej HP, aby otrzymać
w pełni zintegrowane rozwiązanie.

Oznaczenie produktu: BW868AA

Oznaczenie produktu: F3K89AA

Szuflada kasowa HP do
pracy w ciężkich warunkach

Niewielka, wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodną wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach
sprzedaży detalicznej.

Klawiatura do punktu
sprzedaży HP USB z
czytnikiem paska
magnetycznego

Wyposażona w kompletny układ klawiszy QWERTY w niewielkiej, 14-calowej obudowie klawiatura HP USB POS zapewnia
optymalne wykorzystanie miejsca na stanowiskach sprzedaży o ograniczonej przestrzeni. Dzięki zaawansowanej
technologii klawisze są odporne na kurz i rozlany płyn.

3-letnie wsparcie HP dla
mobilnych rozwiązań POS,
następnego dnia roboczego
u klienta

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa jest dostępna przez 3 lata.
Oznaczenie produktu: U7R41E

Oznaczenie produktu: FK182AA

Oznaczenie produktu: FK218AA
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Przypisy dotyczące wiadomości
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Rozwiązanie konfigurowane w momencie zakupu.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
Rozwiązanie Windows® IoT Enterprise for Retail nie będzie dostępne w dniu premiery. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu
Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. Patrz http://www.microsoft.com
2 Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
3 W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 30 GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby
oprogramowania do przywracania systemu (Windows 10).
4 Łączność bezprzewodowa jest dodatkiem opcjonalnym wymagającym punktu dostępu bezprzewodowego oraz połączenia z Internetem i nie wchodzi w skład zestawu. Dostępność publicznych punktów dostępu
bezprzewodowego jest ograniczona.
5 Moduł WiFi jest opcjonalny i wymaga konfiguracji fabrycznej. Korzystanie wymaga zawarcia osobnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług.
Prędkość połączenia może być różna w zależności od lokalizacji, warunków pracy, stanu sieci i innych czynników. Łączność 4G LTE nie jest dostępna we wszystkich produktach ani we wszystkich regionach.
6 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
7 Aplikacja Drive Encryption wymaga systemu Windows. Dane są chronione przed zalogowaniem w aplikacji Drive Encryption. Wyłączenie komputera lub przejście w stan hibernacji powoduje wylogowanie z aplikacji Drive
Encryption i uniemożliwia dostęp do danych.
8 Moduł BIOS Absolute Persistence jest dostarczany w trybie wyłączonym i zostanie włączony po wykupieniu i aktywowaniu subskrypcji przez użytkownika. Usługa może być dostępna w ograniczonym zakresie.
Dostępność poza granicami USA należy sprawdzić w firmie Absolute. Opcjonalna subskrypcja usług Absolute Recovery Guarantee zapewnia ograniczoną gwarancję. Obowiązują pewne ograniczenia. Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. W przypadku skorzystania z usługi Data Delete płatność za usługę Recovery Guarantee jest anulowana.
Aby skorzystać z usługi Data Delete, klienci muszą podpisać Umowę przed upoważnieniem oraz utworzyć kod PIN lub zakupić jeden lub więcej tokenów RSA SecurID w firmie Absolute Software.
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Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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