Dataark

HP Engage One All-in-One-system
Et helt nyt design til butiksmiljøer.
Udstyr butikken med et alsidigt
kassesystem, der forbedrer
kundeoplevelsen og gør forretningen
med effektiv. HP Engage Go-systemet
markerer en ny æra i detailhandlen
ved at kombinere sikkerhed,
holdbarhed og fleksibilitet med et
smukt design.

Elegant. Smart. Fleksibel.

● Byg den ideelle løsning til udtjekning, interaktiv underskrivning eller selvbetjening til dit detail- eller hotelmiljø med det
strømlinede, alsidige HP Engage Go-system og dets tilhørende økosystem 1, der fås i et udvalg af farver.

Beskyt dine data. Beskyt dine kunder.

● Kravene til sikkerheden er efterhånden blevet meget høje. HP Engage Go lever mere end op til de høje krav takket være den
selvhelbredende PC-BIOS og firmware, der beskytter BIOS mod angreb, så dine data, enheder og kunder altid er beskyttet.

Holdbar. Kraftfuld. Fremtidssikret.

● Med 7. generations Intel®-processorer kan du klare selv de mest travle perioder, og det robuste system har en forventet
livscyklus på 5 år og op til 3 års begrænset standardgaranti.2 Du kan få ro i sindet i op til 5 år med HP Care Pack.3
● Windows-funktionerne til administration og sikkerhed understøtter problemfri integration med de Windows-apps og den
Windows-infrastruktur, du har i forvejen.
● Du får et bredt udvalg af komponenter, der giver endnu flere muligheder med HP Engage Go – stativer, magnetkortlæser,
stregkodescanner, skærme, som kunderne kan se, og en indbygget eller ekstern kvitteringsprinter.1
● Dine kunder og medarbejdere bliver imponeret af den flotte berøringsskærm på 35,56 cm (14”). Den er intuitiv og lynhurtig at
bruge og har en refleksfri belægning, så skærmbilledet står knivskarpt under alle lysforhold.
● Du får en enhed, der ikke alene er flot, men også kan tåle at blive brugt i butikken. Den lever op til kravene for MIL-STD 801G og
har et robust kabinet i anodiseret aluminium, der beskytter skærmen mod væskespil.5
● De automatiske opdateringer og sikkerhedstjek fra den 3. generation af HP BIOSphere giver ekstra beskyttelse. Administrer
program- og systemadgang med Device Guard, Credential Guard og en valgfri fingeraftrykslæser.1,6,7
● HP Engage Go er kampklar takket være 7. generations Intel®-processorer, effektivt M.2-lager, hurtig DDR4-hukommelse og
mulighed for trådløst LAN med Bluetooth®. Den integrerede SD-kortaflæser kan bruges til backup, installation og
vedligeholdelse.1,8
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HP Engage One All-in-One-system
Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer Windows 10 Pro (64-bit)1
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-bit1
FreeDOS
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (kun certificering)
Tilgængelige processorer

Intel® Celeron® 3965U med Intel® HD Graphics 610 (2,2 GHz, 2 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-7100U med Intel® HD Graphics 620 (2,4 GHz, 3 MB
cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (basisfrekvens på 2,6 GHz, op til 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi 2.0, 3 MB
cache, 2 kerner)2,3,7

Chipsæt

Multi-chip-løsning

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2400 SDRAM4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

128 GB Op til 512 GB SATA SSD (M.2)5
128 GB Op til 1 TB PCIe® NVMe™ SSD5

Skærm/Touch-teknologi

Refleksfri FHD SVA-berøringsskærm på 35,56 cm (14") (1920 x 1080)15

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620

Lyd

Integreret HD-lydsystem med Realtek ALC3228-codec, indbyggede højtalere og stik til hovedtelefoner

Kommunikation

LAN: Trådløs Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2-forbindelse med Bluetooth®; Realtek RTL815314
WLAN: Trådløs forbindelse via Intel® 3165 802.11ac M.2 med Bluetooth®; Kombination af Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2, non-vPro™;
Kombination af Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2, vPro™; Kombination af Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.0

Udvidelsesstik

1 M.26

Porte og stik

Back (Tilbage): 3 serielle; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 pengekasse; 1 LAN; 1 skærmudgang (USB Type-C™-stik); 1 mikroSD-mediekortlæser; 1 telefonstik13
Side: 2 serielle; 2 USB-porte med 12-V strømforsyning; 1 USB-port med 24-V strømforsyning; 4 USB 3.0; 1 pengekasse; 1 LAN; 1 skærmudgang (USB
Type-C™-stik); 1 mikroSD-mediekortlæser; 1 telefonstik14

Drevbåse (intern)

1 M.2

Software

HP-computere til erhvervsbrug leveres med flere forskellige softwareprogrammer, herunder: HP BIOSphere med Sure Start Generation 3.0, HP Support
Assistant, HP Device Guard, HP Credential Guard. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i oversigten over produktspecifikationerne.9

Sikkerhedsstyring

Beskyttelse af brugernavne og adgangskoder; Device guard; HP BIOSphere med SureStart Gen 3; HP-fingeraftrykssensor; Adgangskode ved opstart (via
BIOS); Opsætningsadgangskode (via BIOS); Integreret TPM 2.0-sikkerhedschip (Trusted Platform-modul); Aktivering/deaktivering af USB (via BIOS);
VESA-montering;9,12

Strømforsyning

120 W, effektivitetsgrad på 88 %, aktiv PFC (basissokkel); 180 W, effektivitetsgrad på 89 %, aktiv PFC (avanceret sokkel); 65 W, effektivitetsgrad på 89 % ved
20 V, aktiv PFC (hovedskærmenhed)

Mål (b x d x h)

33,62 X 21,64 X 1,76 cm (hovedenhed); 9,6 x 9,6 x 26 cm (stativ med indbygget printer); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (tilslutningssokkel)

Vægt

1,33 kg (med drejefod); 1,09 kg (med fast fod); 1,38 kg (hovedenhed); 0,56 kg (tilslutningssokkel); 1,94 kg (printer)

Produktfarve

Sort eller hvid

Miljømæssig certificering

Lav halogen11

Overholdelse af standarder for Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer10
energieffektivitet
Garanti

3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra
land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP Engage One All-in-One-system
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP ElitePOS Top Mount 2x20
CFD

Vis dine kunder tydelige oplysninger om priser, produkter og købemuligheder på HP Engage One Top Mount 2 x 20 CFD,
som er den mindste og tyndeste CFD-skærm fra HP til brug sammen med din HP Engage One. Den har et kant til
kant-glasskærm, der kan rengøres1, og du kan tilpasse farverne og skrifttyperne, så dit indhold vises, præcis som du vil
have det. Fås også i hvid- 3GS18AA

Produktnummer: 1RL95AA

HP ElitePOS termisk
serie/USB-printer

Oplev en helt ny form for af detailudskrivning med HP Engage One Serial USB Thermal-printer, som er en iøjnefaldende,
kompakt og kubistisk printer, som er designet til at fungere sammen med din HP Engage One ved kassesystemet. Fås
også i hvid- 3GS19AA

Produktnummer: 1RL96AA

HP ElitePOS
2D-stregkodescanner

Levér en effektiv kundeoplevelse med den betagende HP Engage One 2D-stregkodescanner, som er HP's mindste og
mest slanke stregkodescanner, der er designet til at supplere HP Engage One. Den læser mobile tegnebøger, digitale
kuponer og trykte stregkoder og kan bruges manuelt eller i præsentationstilstand. Fås også i hvid- 3GS20AA

Produktnummer: 1RL97AA

HP
ElitePOS-fingeraftrykslæser

Giv medarbejderne sikre og nøjagtige loginprotokoller, og fjern risikoen for tyveri med den minimalistiske biometriske HP
Engage One-fingeraftryksaflæser. Den er designet til din HP Engage One, kan konfigureres ved siden af holderen eller
separat og gør det let at bekræfte aflæsninger. Fås også i hvid- 3GS21AA

Produktnummer: 1RL98AA

5 års service på stedet næste
hverdag

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UL590E
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HP Engage One All-in-One-system
Fodnoter
Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
1 eller 3 års begrænset garanti, afhængigt af land.
HP Care Pack-tjenester er valgfrit. Tjenesteniveauer og responstider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse
restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have
yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger
med HP-produktet.
4
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra
krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com
5
MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse
under disse testforhold. Dækning af hændelige skader kræver en valgfri HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.
6
HP BIOSphere Gen3 kræver 7.-generations Intel®- eller -AMD®-processorer.
7
Microsoft Device Guard og Credential Guard er tilgængelige med Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB leveret af HP eller til kunder med en mængdelicens til at bruge Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard og
Credential Guard er ikke tilgængelige med Windows 10 Pro. Installationen af Windows 10 Enterprise og Microsoft Device Guard og Credential Guard er mulige ved hjælp af HP's konfigurations- og installationstjenester.
8
Kræver et trådløst adgangspunkt og internetadgang.
9
Kontakt din HP-repræsentant eller godkendte HP-forhandler for at få flere oplysninger. Enhedssupport kan variere fra land til land. Funktionerne er ikke de samme i Standard-, Enhanced- og Premium HP
DaaS-abonnementerne. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale
lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.
1
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra
krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com/.
2
Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3
Produktet understøtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke disse operativsystemer på produkter, der er konfigureret med Intel og 7. generation af
AMD-processorerne (eller nyere). Ydermere udbydes der ikke drivere til Windows 8 eller 7 på http://www.support.hp.com.
4
Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil
systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.
5
I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 10).
6
Kort til trådløst netværk er valgfrit eller ekstra tilbehør og kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed
for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
7
Intel® HD Graphics 610: integreret på Celeron™-G3965U; Intel® HD Graphics 620: integreret i 7. generation af Core™ i7/i5/i3-processorer.
8
Magnetisk kortlæser er integreret direkte i skærmenheden (ekstraudstyr).
9
HP BIOSphere med Sure Start fås kun til erhvervs-pc'er med HP BIOS. HP BIOSphere Gen 3 kræver 7. generation af Intel®-processorer.
10
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Søg efter nøgleordet generator i HP's butik med tredjepartstilbehør
til solenergi på www.hp.com/go/options.
11
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold. Standardkonfigurationer opfylder de lave
halogenspecifikationer, men nogle brugerdefinerede funktionskomponenter har muligvis ikke samme lave halogenstandard. En standardkonfiguration omfatter skærmhoved, drejning/vipning eller fastmonteret stativ,
stabilitetsplade og I/O-forbindelsesbase.
12
Device Guard fås kun med Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail. Device Guard fås ikke med Windows 10 Pro.
13
Specifikationer til valgfri HP Engage Go I/O Advanced I/O-tilslutningsbase er vist. Valgfri HP Engage Go Basic I/O-hub og HP USB-C-hub er også tilgængelig. Få alle I/O-specifikationer i vejledningen på
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s.
14
LAN – i tilslutningssokkel.
15
Du kan finde flere oplysninger i dokumentet med specifikationsoversigten.
1

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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