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הקמעונאות מוגדרת מחדש על-ידי העיצוב.
חולל שינוי בסביבה הקמעונאית שלך עם
מערכת נקודות מכירה מגוונת שמשדרגת את
חוויית הלקוח ותומכת בפעולות העסקיות
הבסיסיות שלך .עם אבטחה ,עמידות
וגמישות המובנות בעיצוב המדהים שלה,
מערכת  HP ElitePOSמציינת עידן חדש
בתחום הקמעונאות.

מלוטשת .מודרנית .ניתנת להתאמה.
●

מערכת  HP ElitePOSשנועדה להתאים לכל סביבה קמעונאית או סביבת אירוח ,כוללת מערכת אקו-סיסטם מגוונת של אביזרים 1.בנה את הפתרון
האידיאלי עבור העסק שלך  -בין אם מדובר בעמדת תשלום ,בשילוט אינטראקטיבי או בשירות עצמי.

שמור על אבטחת הנתונים .הגן על הלקוחות.

● העסק של היום דורש אבטחה מהרמה הבאה HP ElitePOS .מספקת מענה עם  BIOSמחשב בעל יכולת לתיקון עצמי וקושחה שמגנה על ה BIOS-מפני
התקפות כדי לסייע לך לשמור שהנתונים ,ההתקנים והלקוחות שלך מוגנים ומאובטחים.

עמידה .רבת עוצמה .מתוכננת ליום המחר.

●התגבר על המשימות בתקופות העומס עם מעבדי ® Intelמדור שביעי ועם מערכת עמידה בעלת מחזור חיים של  5שנים ואחריות מוגבלת רגילה של עד
 3שנים 2.קבל עד  5שנים של שקט נפשי עם שירותי  HP Careהאופציונליים3.
● קדם את העסק שלך וספק תוכן מרתק וניתן להתאמה ואפליקציות בהתקנים ובצגים ,עם הפעולה החלקה של  Windows 10 Proאו Windows 10
.IoT
●קבע רף חדש לתחכום עם אביזרים שמשלימים את  HP ElitePOSמבחינה אסתטית ,כולל מעמדים ,קורא פסים מגנטיים וטביעות אצבע ,סורק ברקודים,
צגים הפונים ללקוח ומדפסת קבלות טורית או עצמאית11.
● עודד מעורבות של לקוחות ואפשר את עבודת העובדים עם תצוגת מסך מגע מודרנית ומלוטשת בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון ,אינטואיטיבית
ובעלת יכולת תגובה לאינטראקציה מהירה שכוללת גם ציפוי נגד בוהק לצמצום הפרעות האור.
●
הפקד בידיהם התקן שאינו רק יפה ,אלא גם בעל מבנה קשיח המותאם לסביבות קמעונאיות .הוא מתוכנן לעמוד בבדיקות  MIL-STD 801Gוכולל
מארז קשיח מאלומיניום בציפוי אנודי בעל עמידות בפני התזות נוזלים הודות ליכולת ההרחקה של הנוזלים מהמסך55.
● קבל הגנה נוספת באמצעות העדכונים האוטומטיים ובדיקות האבטחה של  .HP BIOSphere Gen3שלוט בגישה לאפליקציות ולמערכת עם Device
 Guardו .Credential Guard-התחברויות מהירות באמצעות קורא טביעות אצבע אופציונלי ו6,7,86,7,8.Windows Hello-
●  HP ElitePOSמוכן לשימוש עם מעבדי ® Intelמדור שביעי ,אחסון  M.2יעיל ,זיכרון  DDR4מהיר ו LAN-אלחוטי אופציונלי עם ® .Bluetoothקורא
כרטיסי  SDמשולב תומך בגיבוי ,פריסה ושירות קלים1,91,9.
44
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

1Windows 10 Pro 64-bit
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit1
FreeDOS
) SUSE Linux Enterprise Desktop 12אישור בלבד(

ערכת שבבים

חבילה מרובת שבבים

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Celeron® 3965Uעם כרטיס גרפי  ,2.2 GHz) Intel® HD Graphics 610מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-7100Uעם כרטיס גרפי Intel® HD
 ,2.4 GHz) Graphics 620מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7300Uעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.6 GHzעד  3.5 GHzעם טכנולוגיית
 ,Intel® Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(2,3,7

זיכרון מרבי

עד זיכרון  DDR4-2400 SDRAMשל  32ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,400מיליון העברות לשנייה.

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

צג  /טכנולוגיית מגע
כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת
חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

4

שני רכיבי SODIMM

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

מסך מגע  FHDעם ציפוי נגד בוהק בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון )1,920 x 1,080)15
משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD 610כרטיס גרפי Intel® HD 620

שמע  HDמשולב עם קובץ  Codecמסוג  Realtek ALC3228עם רמקולים פנימיים ושקע אוזניות סטריאו סטנדרטיים

 Broadcom BCM943228Z 802.11n wireless M.2 :LANעם ®Realtek RTL8153 ;Bluetooth
 :WLANכרטיס אלחוטי  Intel® 3165 802.11ac M.2עם ® (2x2) Intel® 8265ac ;Bluetoothעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ,ללא  (2x2) vPro™; Intel® 8265acעם
® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ,עם ® vPro™; Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fiו Bluetooth® 4.0-משולב
14

חריץ M.26

אחורי 3 :יציאות טוריות;  2יציאות  4 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0מגירת קופה יציאת  ;LANיציאת וידאו )מחבר מסוג ™ ;(USB Type-Cקורא כרטיסי מדיה  ;microSDמחבר טלפון
צד 2 :יציאות טוריות;  2יציאות  USBבעלות מקור מתח של  12וולט; יציאת  USBבעלת מקור מתח של  24וולט;  4יציאות  ;USB 3.0מגירת קופה יציאת  ;LANיציאת וידאו )מחבר
מסוג ™ ;(USB Type-Cקורא כרטיסי מדיה  ;microSDמחבר טלפון14

13

תאים לכונן )פנימי(

M.2

ניהול אבטחה

סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSהרכבת  ;VESAמנעול כבל עם מפתח  ;HP ElitePOSחיישן טביעות האצבע של ) HPאופציונלי(;  HP BIOSphereעם
 ;Device guard ;SureStart Gen 3מגן אישורים והגנת סיסמה; שבב אבטחה משובצת  ;Trusted Platform Module TPM 2.0הפעלה/השבתה של ) USBדרך 9,12(BIOS

ממדים )ר  xע  xג(

 1.76 x 21.64 x 33.62ס"מ )יחידת ראש(;  26 x 9.6 x 9.6ס"מ )מעמד עם מדפסת טורית(;  2.92 x 16.2 x 28.4ס"מ )בסיס קישוריות(

אישור סביבתי

דל בהלוגן

אחריות

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור.
בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

תוכנה

חשמל
משקל

המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון כותרי תוכנה ,כולל HP BIOSphere :עם HP ,HP Device Guard ,HP Support Assistant ,Sure Start Generation 3.0
 .Credential Guardעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש9.

 120ואט 88% ,יעילות PFC ,פעיל )בסיס בסיסי(;  180ואט 89% ,יעילות PFC ,פעיל )בסיס מתקדם(;  65ואט 89% ,יעילות ב -20וולט PFC ,פעיל )יחידת ראש צג(
 1.33ק"ג )מעמד מסתובב(;  1.09ק"ג )מעמד קבוע(;  1.38ק"ג )יחידת ראש(;  0.56ק"ג )בסיס קישוריות(;  1.94ק"ג )מדפסת(;
11

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®10
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מדפסת תרמית בחיבור
טורי/בחיבור ;HP ElitePOS USB

הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונאית עם המדפסת התרמית בחיבור  USBטורי  ,HP ElitePOSמדפסת קומפקטית המושכת את העין
בסגנון קוביסטי שתוכננה להדהים לצד  HP ElitePOSבנקודת המכירה.

מק"ט1RL96AA :

סורק ברקודים דו-ממדיים HP
ElitePOS

ספק חוויית שירות יעיל ללקוחות עם סורק הברקודים הדו-ממדיים  ,HP ElitePOSסורק הברקודים הקטן והדק ביותר של ,HPשנועד להשלים
את  .HP ElitePOSהוא קורא ארנקים ניידים ,שוברים דיגיטליים וברקודים מודפסים ויכול לשמש ביד או במצב מצגת.

קורא טביעות אצבע HP
ElitePOS

אפשר פרוטוקולי כניסה מאובטחים ומדויקים של עובדים וצמצם את ההזדמנויות לגניבה בעזרת קורא טביעות האצבע הביומטרי HP
 .ElitePOSהוא מתוכנן עבור  ,HP ElitePoSניתן להציב אותו לצד המעמד או באופן עצמאי ,והוא מאשר באופן אינטואיטיבי קריאות
מוצלחות.

למשך  5שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה
ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"ט1RL97AA :

מק"ט1RL98AA :

מק"טUL590E :
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הערות שוליים להעברת הודעות

1מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות.
 2אחריות מוגבלת לשנה או  3שנים ,בהתאם למדינה/אזור.
3שירותי  HP Careהם אופציונליים .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
 .http://www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח במועד הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך
מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 4לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה.
 Windows 10מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת http://www.windows.com
 5בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .בכל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול
אופציונלית מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 HP BIOSphere 6מדור שלישי מחייב מעבדי ® Intelאו ® AMDמדור שביעי.
 Windows 10 Enterprise 7ו Device Guard-זמינים להתקנה רק באמצעות שירותי  HP Custom Integration Servicesעבור לקוחות ארגוניים בעלי רישיון  Volume Licenseכדי להשתמש ב Windows 10 Enterprise. Device Guard-אינו זמין עם
.Windows 10 Pro
 8קורא טביעות אצבע אופציונלי נדרש Windows Hello .דורש .Windows 10 Pro
 9דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט.

הערות שוליים למפרטים טכניים

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה.
 Windows 10מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת ./http://www.windows.com
] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי
החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
 3המוצר שברשותך אינו תומך ב Windows 8-או  .Windows 7בהתאם למדיניות התמיכה של  HP ,Microsoftאינה תומכת במערכת ההפעלה  Windows 8או  Windows 7במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי  Intelו AMD-מדור שביעי ואילך ,או מספקת
מנהלי התקנים של  Windows 8או  Windows 7ב.http://www.support.hp.com-
 4מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי ,מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של  HPכדי להבטיח תאימות .אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות ,המערכת תפעל במהירות זיכרון נמוכה יותר.
 5עבור כונני אחסון 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 6כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן 802.11ac
הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
 7כרטיס גרפי  :Intel® HD Graphics 610משולב ב ;Celeron™ G3965U-כרטיס גרפי  :Intel® HD Graphics 620משולב במעבדי  Core™ i7/i5/i3מדור שביעי.
 8קורא פס מגנטי אופציונלי משולב ישירות ביחידת ראש הצג.
 HP BIOSphere 9עם  Sure Startזמין רק במחשבים עסקיים עם  HP BIOS. HP BIOSphereמדור שלישי מחייב מעבדי ® Intelמדור שביעי.
 10בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי מחולל סולארי
בכתובת .www.hp.com/go/options
 11ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 Device Guard 12זמין רק עם  Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSBלסביבות קמעונאיות Device Guard .אינו זמין עם .Windows 10 Pro
 13בסיס קישוריות קלט/פלט בסיסי או מתקדם אופציונלי של  .HP ElitePOSבסיס קלט/פלט מתקדם יהיה זמין בתחילת  .2018עיין במפרטים המהירים לקבלת מפרטי הקלט/פלט המלאים.
 - LAN 14בבסיס קישוריות קלט/פלט לסביבות קמעונאיות.
 15לקבלת פרטים נוספים ,עיין במסמך המפרטים המהירים.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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