Podatkovni list

Rešitev HP Pro x2 612 G2 Retail Solution z
ovitkom Retail Case
S HP-jevo rešitvijo MX12 za
maloprodajo, ki združuje tablični
računalnik poslovnega razreda
Windows, ovitek, pripravljen za
maloprodajo, in priklopno postajo ,
zagotovite izboljšano izkušnjo za
stranke na prodajnem pultu in
povečajte učinkovitost poslovanja.
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Vsestranskost, ki ustreza vašemu podjetju

● Za dostop do zunanjih naprav za maloprodajo uporabite elegantno, kompaktno in fiksno blagajniško rešitev, ki jo lahko priključite
v razširitveno postajo za maloprodajne rešitve1, ali pa jo odklopite in jo po potrebi uporabljajte v mobilnem načinu.

Zagotovite spodbudo za podjetja in stranke

● Z napravo HP Pro x2 612, ki vključuje zmogljiv procesor Intel®, lahko opravljate dnevne naloge v podjetju, vse od spremljanja
zalog do zaključevanja prodaje. Velik zaslon z diagonalo 30,48 cm (12 palcev) zagotavlja storilnost, saj hkrati prikaže vse
informacije, ki jih potrebujete.

Naredite prostor za prihodke

● S kompaktno rešitvijo, ki zavzame izjemno malo prostora, pa vseeno vključuje roko z dvojnim tečajem za prilagajanje višine in
nagiba, ki zagotavlja udobno delo, povečajte prostor na prodajnem pultu. Notranji napajalnik vam pomaga ohraniti urejeno
delovno okolje.

Varnost rešitve in pomembnih informacij

● Vgrajene varnostne funkcije naprave HP Pro x2 612 za maloprodajo vključujejo bralnika prstnih odtisov in pametnih kartic ter
tehnologijo HP Sure Start s funkcijo Dynamic Protection, ki pomaga pri zaščiti tabličnega računalnika pred zlonamerni napadi na
sistem BIOS, njihovo odkrivanje in obnovitev po njih.
● Napravo za mobilno plačevanje drugega ponudnika lahko priključite na hrbtno stran ovitka, da boste obdelali transakcije kar na
poti, in jo napolnite prek priključka USB, do katerega lahko dostopite prek odpornega ovitka za maloprodajo HP Retail Case 12.
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Rešitev HP Pro x2 612 G2 Retail Solution z ovitkom Retail Case
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 641
64- bitni operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise for Retail1

Razpoložljivi procesorji

Procesor Intel® Core™ i5-7Y57 z grafično kartico Intel® 615 (1,2 do 3,3 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Core™ m3-7Y30 z grafično
kartico Intel 615 (1 do 2,6 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Pentium® 4410Y z grafično kartico Intel 615 (1,5 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2
jedri)2

Notranji pomnilnik

128-GB fiksni pogon SATA M.2 22803

Tehnologija zaslona/dotika

Kapacitivni zaslon FHD QXGA BrightView UWVA z diagonalo 19,96 cm (7,86 palca) z možnostjo večprstnega dotika in osvetlitvijo WLED (2048 x 1536);
Izjemno tanki kapacitivni zaslon WUXGA+ eDP BrightView z diagonalo 30,48 cm (12 palcev) in možnostjo večprstnega dotika (1920 x 1280)30,48 cm (12
palcev)

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafika Intel® HD

Brezžično

Broadcom 43241 802.11a/b/g/n (2x2) s povezavo Bluetooth® 4 LE SDIO; kombinirani vmesnik Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 8265
802.11ac 2 x 2 WiFi® in Bluetooth® 4.2 (različice, ki ni vPro™); Broadcom® GPS 4752 UART M.2; vgrajeni modul NFC NXP NPC100 I2C NCI; HP It4120
LTE/EVDO/HSPA+ w/GPS M.2; HP hs3210 WW HSPA+ brez sistema GPS; HP It4132 LTE/HSPA+ 4G brez sistema GPS M.24,5

Spletna kamera

Kamera HD z 8 milijoni slikovnih točk na zadnji strani; 5 milijonov slikovnih točk na sprednji strani

Senzorji

Merilnik pospeška; giroskop; tipalo za svetlobo iz okolice; senzor bližine (samo v omrežju WWAN); magnetometer

Razširitvene reže

1 reža za kartico mikro SD3
Razširljiv do 2 TB

Vrata in priključki

1 priključek USB; En 3,5-mm priključek za slušalke s 3- in 4-polnim kablom 1 priključek USB 3.0 Type-C™; model z eno kartico SIM (nano SIM) ali model z
dvema karticama SIM (dve kartici nano SIM, dvojno stanje pripravljenosti)

Napajanje

10-vatni zunanji običajni napajalnik; 45-vatni napajalnik HP USB Type-C™; 65-vatni napajalnik HP USB Type-C™

Akumulator

2-celični litij-ionski polimerni akumulator, (21 Wh) (ovitek za maloprodajo); 4-celični akumulator Long Life (41,58 Wh)

Mere (š x g x v)

30 x 21,38 x 9,1 cm

Teža

295 g (ovitek HP Retail Case); 850 g
Teža je odvisna od konfiguracije.

Upravljanje varnosti

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

Garancija

Enoletna standardna omejena garancija za dele, delo in servis na domu, odvisno od države; Enoletna omejena garancija za primarni akumulator. Dodatne
storitve HP Care Pack so podaljšane servisne pogodbe, ki veljajo po preteku standardne garancije. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care
Pack se lahko razlikuje glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in
omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Termični tiskalnik za račune
HP Dual Serial USB

Številka izdelka: BM476AA

Bralnik črtnih kod HP
Imaging

V kombinaciji z blagajniškimi sistemi HP ponuja bralnik črtnih kod HP povečan nabor funkcij in izboljšano zbirko informacij.

Prodajna razširitvena
združitvena enota HP za
ElitePad

Gladek prehod. Mobilna ali stacionarna uporaba – v trenutku. Namestite mobilno rešitev za prodajna mesta HP ElitePad1
v prodajno razširitveno združitveno enoto HP, da dobite popolnoma vgrajeno rešitev.

Predal za denar HP Heavy
Duty

Oblika, ki prihrani prostor in je namenjena za veliko količino dela, omogoča zanesljivo učinkovitost celo v najzahtevnejših
prodajnih okoljih.

Tipkovnica z magnetnim
čitalnikom HP USB POS

Tipkovnica HP USB POS s polno postavitvijo QWERTY v kompaktni 14-palčni obliki zagotavlja optimalno prostorsko
učinkovitost v prodajnih okoljih z omejenimi prostori. Njena trpežna zasnova vključuje tipke, ki so odporne na tekočino in
prah.

Številka izdelka: BW868AA

Številka izdelka: F3K89AA

Številka izdelka: FK182AA

Številka izdelka: FK218AA

3-letna podpora HP za
mobilna prodajna mesta s
popravilom naslednji delovni
dan na mestu uporabe

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na mestu uporabe, ki jo
zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7R41E
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Opombe k sporočilom
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Konfiguriran v času nakupa.

Opombe k tehničnim podatkom
Sistem Windows® IoT Enterprise for Retail ne bo na voljo ob zagonu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej
kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v celoti izkoriščali funkcije sistemov Windows. Pojdite na spletno mesto http://www.microsoft.com
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri
operacijskem sistemu Windows 10).
4 Brezžično omrežje je izbirna dodatna funkcija, ki zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev, in ni vključeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 WiFi je dodatna funkcija in zahteva tovarniško konfiguracijo. Za uporabo je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Za podrobnosti o tem, ali je storitev dosegljiva in na voljo, se pozanimajte pri dobavitelju. Hitrosti
povezave so odvisne od lokacije, okolja, stanja omrežja in drugih dejavnikov. Omrežje 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
6 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
7 Orodje za šifriranje pogonov Drive Encryption zahteva operacijski sistem Windows. Podatki so zaščiteni že pred prijavo v orodje Drive Encryption. Če računalnik izklopite ali preklopite v stanje mirovanja, se odjavite iz
orodja Drive Encryption in preprečite dostop do podatkov.
8 Modul BIOS Absolute Persistence je privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročnino. Storitve so lahko omejene. Za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Storitev izbirnega naročila za
jamstvo odkritja naprave Absolute je omejena garancija. V veljavi so določeni pogoji. Za dodatne podrobnosti pojdite na spletno mesto http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Če
uporabite storitev Data Delete, se plačilo za jamstvo odkritja naprave izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete mora stranka najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in ustvariti PIN ali pri podjetju
Absolute Software kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID.
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Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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