Folha de Dados

HP Pro x2 612 G2 Retail Solution com
Retail Case
Proporcione uma melhor experiência
ao cliente no balcão e aumente a sua
eficiência operacional com o HP MX12
Retail Solution, que combina um tablet
Windows de classe empresarial, uma
capa preparada para a venda a retalho
e uma estação de ancoragem.
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Versatilidade adequada ao seu negócio

● Utilize o dispositivo como uma solução POS fixa, compacta e elegante e ancore-o à estação de ancoragem HP Retail Expansion
Dock1, para aceder aos seus periféricos de venda a retalho, ou desancore-o e leve-o consigo como um dispositivo móvel.

Mantenha o seu negócio em pleno funcionamento e atenda facilmente os seus clientes

● Execute facilmente as tarefas diárias na sua empresa, desde o inventário ao fecho de vendas, com o potente processador Intel®
do HP Pro x2 612. O ecrã de grandes dimensões de 30,48 cm (12 pol.) na diagonal mantém a sua produtividade ao apresentar
todas as informações de que necessita de uma vez.

Simplifique o seu espaço de vendas

● Maximize o seu espaço de balcão com uma solução compacta que ocupa o mínimo de espaço e incorpora um braço de 2
dobradiças que permite ajustar a altura e a inclinação, para que os seus CSRs possam trabalhar confortavelmente. A fonte de
alimentação interna mantém o seu espaço de trabalho organizado.

A segurança para a sua solução e para as suas informações importantes

● As funcionalidades de segurança incorporadas no HP Pro x2 612 Retail incluem leitores de impressões digitais e de smart cards e
o HP Sure Start com Dynamic Protection, o que permite ao tablet proteger-se, detetar e recuperar de ataques maliciosos ao
BIOS.
● Fixe o seu dispositivo de pagamento móvel de terceiros na parte traseira da capa para aceitar transações em movimento e
carregue-o através da porta USB do tablet, acedido através do resistente HP Retail Case 12.
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HP Pro x2 612 G2 Retail Solution com Retail Case
Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise para Retail 641
Processadores disponíveis

Intel® Core™ i5-7Y57 com placa gráfica Intel® 615 (1,2 GHz, até 3,3 GHz, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ m3-7Y30 com placa gráfica Intel 615 (1
GHz, até 2,6 GHz, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® 4410Y com placa gráfica Intel 615 (1,5 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)2

Armazenamento interno

SSD SATA M.2 2280 de 128 GB3

Ecrã / Tecnologia de toque

Ecrã FHD QXGA BrightView WLED UWVA (2048 x 1536) multitoque capacitivo de 19,96 cm (7,86 pol.) na diagonal; Ecrã WUXGA+ eDP BrightView ultrafino
multitoque capacitivo de 30,48 cm (12 pol.) na diagonal (1920 x 1280)30,48 cm (12 pol.)

Placa gráfica disponível

Gráficos HD Intel® integrados

Sem fios

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) com Bluetooth® 4 LE SDIO; Adaptador combinado Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac 2x2 Wi-Fi® e
Bluetooth® 4.2 (não vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; Módulo NFC NXP NPC100 I2C NCI integrado; HP It4120 LTE/EVDO/HSPA+ com GPS M.2; HP
hs3210 WW HSPA+ sem GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G com GPS M.24,5

Webcam

HD traseira de 8 MP; frontal de 5 MP;

Sensores

Acelerómetro; Giroscópio; Sensor de luz ambiente; Proximidade (apenas WWAN); Magnetómetro

Slots de Expansão

1 micro SD3
Expansível até 2 TB

Portas e Ligações

1 USB; Uma entrada para auscultadores com 3 e 4 pólos de 3,5 mm; 1 conector USB 3.0 Type-C™; Modelo SIM único (Nano-SIM) ou modelo Dual SIM (Dual
Nano-SIM, Dual Standby)

Alimentação

Transformador não-Inteligente de 10 W externo; Transformador USB Type-C™ HP de 45 W; Transformador USB Type-C™ HP de 65 W

Bateria

Bateria de polímero de iões de lítio de 2 células, 21 Wh (capa/jacket para o setor de vendas a retalho); Bateria de longa duração de 4 células, 41,58 Wh

Dimensões (l x p x a)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Peso

295 g (capa HP Retail Case); 850 g
O peso varia consoante configuração.

Gestão de Segurança

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

Garantia

Opções de garantia padrão limitada de 1 ano para peças, mão de obra e local, dependendo do país; 1 ano de garantia limitada para a bateria principal. Os
serviços de HP Care Pack opcionais são contratos de serviços alargados que são mais abrangentes do que as garantias padrão. Os níveis de serviço e
tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São
aplicáveis restrições e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Impressora Térmica de
Recibos HP USB Série Dupla

Número de produto: BM476AA

Scanner cód. de barras de
imagem HP

Utilizado em combinação com Sistemas de Ponto de Venda HP, o Scanner de Códigos de Barras HP fornece um conjunto
de funcionalidades melhoradas para facilitar a recolha de informações.

Estação de expansão HP
Retail para ElitePad

Movimentação suave. De móvel para fixo e vice-versa — super fácil. Coloque a solução de PDV móvel HP ElitePad1 na
estação de expansão HP Retail para uma solução totalmente integrada.

Caixa Registadora Heavy
Duty HP

O design resistente e que poupa espaço fornece um desempenho fiável mesmo nos ambientes de venda a retalho mais
exigentes.

Teclado com leitor de
cartões de banda magnética
HP USB POS

Com uma disposição QWERTY em um formato de 14 polegadas, o Teclado HP USB POS oferece uma ótima eficiência de
espaço em ambientes de venda com espaço limitado. O design robusto também oferece teclas resistentes a pó e
derrame de líquidos.

Suporte de solução HP, 3
anos, no dia útil seguinte no
local para ponto de venda
móvel

Obtenha 3 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.
Número de produto: U7R41E

Número de produto: BW868AA

Número de produto: F3K89AA

Número de produto: FK182AA

Número de produto: FK218AA
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Rodapés com mensagens
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Configurado no momento da aquisição.

Rodapés com especificações técnicas
O Windows® IoT Enterprise for Retail não estará disponível no lançamento. Não estão disponíveis todas as funcionalidades em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware,
controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar o máximo partido da funcionalidade do Windows. Visite http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta
tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho
superior.
3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. No caso do Windows 10, estão reservados até 30 GB para software de recuperação do
sistema.
4 A comunicação sem fios é uma funcionalidade adicional opcional e requer um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios.
5 Wi-Fi é uma funcionalidade opcional e requer configuração de fábrica. A sua utilização requer a aquisição de um contrato de serviço separado. Consulte o seu fornecedor de serviços para informações acerca da
disponibilidade e cobertura na sua área. As velocidades da ligação irão variar consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores. O sistema 4G LTE não está disponível em todos os produtos e em
todas as regiões.
6 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
7 O Drive Encryption requer Windows. Os dados são protegidos antes do início de sessão no Drive Encryption. Ao desligar o PC ou ao entrar em modo de hibernação, é terminada a sessão no Drive Encryption, evitando o
acesso aos dados.
8 O módulo BIOS Absolute Persistence é fornecido desligado e será ativado quando o cliente comprar e ativar uma subscrição. O serviço poderá ser limitado. Verifique com a Absolute a disponibilidade fora dos E.U.A. O
serviço de subscrição opcional da Absolute Recovery Guarantee é uma garantia limitada. São aplicáveis determinadas condições. Para saber todas as informações, visite:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Caso seja utilizado o Data Delete, o pagamento da Recovery Guarantee será considerado nulo e sem efeito. Para utilizar o serviço Data
Delete, os clientes devem assinar primeiro um Acordo de Pré-autorização e criar um PIN ou adquirir um ou mais códigos SecurID RSA da Absolute Software.
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Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas
garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma
declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros
técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de
empresas Microsoft. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. USB Type-C™ e USB-C™ são marcas
comerciais da USB Implementers Forum.
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