Záznamový list

Zariadenie HP Pro x2 612 G2 Retail Solution s
puzdrom Retail Case
Vylepšite zážitok pre zákazníkov pri
pokladni a zvýšte prevádzkovú
efektivitu so zariadením HP MX12
Retail Solution, ktoré kombinuje tablet
so systémom Windows určený pre
podnikanie, puzdro pre maloobchodné
predajne a dokovaciu stanicu.
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Všestrannosť, ktorá sa hodí k vášmu biznisu

● Využite elegantné, kompaktné, pevné riešenie POS. Zariadenie umiestnite do dokovacej stanice HP Retail Expansion Dock1, aby
ste mohli používať periférne zariadenia pre maloobchod, prípadne ho vyberte a využite prenosné funkcie.

Udržiavajte svoju spoločnosť aj zákazníkov v pohybe

● Pustite sa do každodenných úloh pri podnikaní – od zásob až po ukončenie predaja – so zariadením HP Pro x2 612 s výkonným
procesorom Intel®. Na veľkom displeji s uhlopriečkou 30,48 cm (12") sa naraz zobrazujú všetky potrebné informácie, čím sa
zvyšuje produktivita.

Pripravte sa na výnosy

● Maximalizujte dostupný priestor na pulte pomocou priestorovo úsporného riešenia, ktoré má rameno s dvoma kĺbmi s
nastaviteľnou výškou a náklonom, aby sa dalo pohodlne pracovať s CSR. Interný napájací zdroj pomáha udržiavať poriadok.

Bezpečnosť pre vaše riešenie a kritické informácie

● Medzi zabudované bezpečnostné funkcie modelu HP Pro x2 612 Retail patrí čítačka odtlačkov prstov a pamäťových kariet a
funkcia HP Sure Start s dynamickou ochranou, ktorá pomáha chrániť tablet, zaznamenáva škodlivé útoky na BIOS a obnovuje ho.
● Po pripojení zariadenia pre mobilné platby od tretej strany na zadný kryt môžete prijímať transakcie na cestách a nabíjať ho cez
USB port tabletu. Prístup je zabezpečený prostredníctvom odolného puzdra HP Retail Case 12.
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Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 641

Dostupné procesory

Procesor Intel® Core™ i5-7Y57 s grafikou Intel® Graphics 615 (1,2 GHz až 3,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ m3-7Y30 s
grafikou Intel Graphics 615 (1 GHz až 2,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® 4410Y s grafikou Intel Graphics 615 (1,5 GHz,
vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)2

Vnútorná pamäť

128 GB M.2 2280 SATA SSD3

Technológia dotykového
displeja

Kapacitný viacdotykový displej QXGA BrightView UWVA s uhlopriečkou 19,96 cm (7,86"), podsvietením WLED a rozlíšením FHD (2048 x 1536); Ultratenký
displej eDP BrightView WUXGA+ s uhlopriečkou 30,48 cm (12") a kapacitnou multidotykovou obrazovkou (1920 x 1280)30,48 cm (12")

Dostupná grafická karta

Integrovaná grafika Intel® HD

Bezdrôtová

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) s podporou Bluetooth® 4 LE SDIO; Kombinovaný dvojpásmový adaptér Intel® Wireless-AC 8265 802.11ac (2x2)
WiFi® + Bluetooth® 4.2 (non-vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; Integrovaný modul NFC NXP NPC100 I2C NCI; Širokopásmové mobilné pripojenie HP
It4120 LTE/EVDO/HSPA+ s GPS M.2; HP hs3210 WW HSPA+ bez GPS; Širokopásmové mobilné pripojenie HP It4132 LTE/HSPA+ 4G s GPS M.24,5

Webová kamera

8 Mpx HD kamera vzadu; 5 Mpx kamera vpredu

Senzory

Akcelerometer; Gyroskop; Snímač okolitého osvetlenia; Snímač priblíženia (len WWAN); Magnetometer

Rozširujúce sloty

1 zásuvka micro SD3
Rozšíriteľné až na 2 TB

Porty a konektory

1 USB; Jeden 3,5 mm konektor pre 3- a 4-pólové slúchadlá; 1 konektor USB 3.0 Type-C™; Model na jednu SIM kartu (nano-SIM) alebo dve SIM karty (dve
karty nano-SIM, dva pohotovostné režimy)

Napájanie

Externý sieťový adaptér 10 W, non-Smart; Sieťový adaptér HP 45 W, USB Type-C™; Sieťový adaptér HP 65 W USB Type-C™

Batéria

2-článková, 21 Wh, lítium-iónová polymérová batéria (maloobchodné puzdro); 4-článková batéria s dlhou výdržou, 41,58 Wh

Rozmery (š x h x v)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Hmotnosť

295 g (puzdro HP Retail Case); 850 g
Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.

Správa zabezpečenia

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

Záruka

1-ročné štand. diely, možnosti obmedzenej záruky v práci a na pracovisku v závislosti od krajiny; 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu. Voliteľné
služby HP Care Pack Services sú rozšírené zmluvy na servis, ktoré presahujú vaše štandardné záruky. Úroveň servisu a čas odozvy služieb HP Care Pack sa
môže líšiť v závislosti od geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/cpc.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Termálna prijímacia
tlačiareň HP Dual Serial USB

HP snímač čiarového kódu

Číslo produktu: BM476AA

Pri použití v spojení so systémami HP pre predajné miesta poskytuje snímač čiarového kódu HP rozšírenú súpravu funkcií
pre zlepšenie zberu dát.

Číslo produktu: BW868AA

Rozširujúci dok HP Retail
Expansion Dock pre
zariadenie ElitePad

Plynulý pohyb. Z mobilného na pevný a späť – jediné zacvaknutie. Zasuňte mobilné riešenie predajných miest HP
ElitePad1 Mobile POS Solution do rozširujúceho doku HP Retail Expansion Dock a získate plne integrované riešenie.

Pokladničná zásuvka HP
Heavy Duty

Priestorovo úsporný a odolný dizajn poskytuje spoľahlivý výkon aj v najnáročnejších maloobchodných prostrediach.

Klávesnica HP USB POS s
čítačkou magnet. pások

Klávesnica HP USB POS ponúka pri plnom rozložení kláves QWERTY v kompaktnom 14-palcovom prevedení optimálne
využitie priestoru v maloobchodných prevádzkach s nedostatkom miesta. Jeho odolné vyhotovenie ponúka zároveň
klávesy odolné proti rozliatym tekutinám a prachu.

Číslo produktu: F3K89AA

Číslo produktu: FK182AA

Číslo produktu: FK218AA

3-ročná podpora HP
nasledujúci pracovný deň u
zákazníka pre mobilné
miesto predaja

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.
Číslo produktu: U7R41E
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Poznámky v krátkych správach
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Nakonfigurované pri nákupe.

Poznámky k technickým údajom
Windows® IoT Enterprise for Retail nebude dostupné pri uvedení. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať
inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného označenia spoločnosti Intel nie je založený na miere výkonnosti.
3 V prípade ukladacích zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systému Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie
systému.
4 Bezdrôtové pripojenie je voliteľná doplnková funkcia a vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 WiFi je voliteľná funkcia a vyžaduje výrobnú konfiguráciu. Na použitie sa vyžaduje samostatná zmluva o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosť
pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a všetkých oblastiach.
6 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
7 Softvér Drive Encryption vyžaduje systém Windows. Údaje sú chránené pred prihlásením do softvéru Drive Encryption. Ak počítač vypnete alebo prepnete do režimu dlhodobého spánku, odhlásite sa zo softvéru Drive
Encryption a zabránite tak prístupu k údajom.
8 Modul BIOS Absolute Persistence sa dodáva vypnutý a aktivuje sa pri kúpe zákazníkom a aktivovaní predplatného. Služba môže byť obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Voliteľná služba
predplatného Absolute Recovery Guarantee predstavuje obmedzenú záruku. Platia stanovené podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete službu Data Delete, platba za službu Recovery Guarantee bude neplatná. Na používanie služby Data Delete je potrebné najskôr
podpísať zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement) a buď si vytvoriť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viaceré tokeny RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
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Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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