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HP ElitePOS G1 Retail System-serien
Salg defineres på nytt gjennom design.
Gjør om salgsområdet ditt med et
allsidig POS-system som hever
kundenes opplevelse, og som støtter
de kritiske forretningsprosessene. Med
sikkerhet, holdbarhet og fleksibilitet
innebygd i den nydelige designen,
markerer HP ElitePOS-systemet en ny
æra i salgsnæringen.

Elegant. Moderne. Tilpassbar.

● HP ElitePOS-systemet er laget for tilpasning i alle salgs- og servicenæringsmiljøer, og har et allsidig økosystem av tilbehør.1 Bygg
den ideelle løsningen for bedriften – enten det er kasse, interaktiv skilting eller selvbetjening.

Sikre data. Beskytt kundene.

● Dagens bedrifter krever morgendagens sikkerhet. HP-ElitePOS svarer med en selvrettende BIOS for PC og fastvare som
beskytter BIOS-en mot virusangrep, for å bidra til å holde dataene, enhetene og kundene dine sikre.

Holdbar. Kraftig. Bygd for morgendagen.

● Jobb deg gjennom de travleste tidene med 7. generasjon Intel®-prosessorer og et robust system som har en 5 års livssyklus og
opptil 3 års begrenset standardgaranti.2 Få opptil 5 års trygghet med ekstra HP Care-tjenester. 3
● Oppnå fremgang for bedriften og lever engasjerende og tilpassbart innhold og tilpassbare programmer på tvers av enheter og
skjermer med den sømløse opplevelsen du får med Windows 10 Pro eller Windows 10 IoT.44
● Hev listen for raffinement med tilbehør som utfyller HP ElitePOS-estetikken, inkludert stativer, magnetstripe- og
fingeravtrykksleser, strekkodeleser, kundevendte skjermer og kvitteringsskriver som kan monteres i søyle eller frittstående.11
● Engasjer kunder og gi medarbeiderne nye muligheter med en moderne og polert berøringsskjerm på 35,56 cm (14 tommer)
diagonalt som er intuitiv og responsiv for rask interaksjon, og har et antirefleksbelegg for å minimere lysforstyrrelser.
● Stol på en enhet som ikke bare er pen, men spesialforsterket for salgsnæringen. Den er laget for å bestå MIL-STD 801G med et
robust, anodisert aluminiumskabinett som tåler søl ved at det kanaliserer væsken bort fra skjermen.55
● Få ekstra beskyttelse med automatiske oppdateringer og sikkerhetskontroller av HP BIOSphere Gen3. Kontroller program- og
systemtilgang med Device Guard og Credential Guard. Gjør påloggingen raskere med en valgfri fingeravtrykksleser og Windows
Hello.6,7,86,7,8
● HP-ElitePOS er klar for drift med 7. generasjon Intel®-prosessorer, effektiv M.2-lagring, raskt DDR4-minne og valgfritt trådløst
LAN med Bluetooth®. En integrert SD-kortleser støtter enkel sikkerhetskopiering, distribusjon og vedlikehold.1,91,9
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 64-bit1
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-biters1
FreeDOS
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (kun sertifisering)

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Celeron® 3965U med Intel® HD Graphics 610 (2,2 GHz, 2 MB buffer, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-7100U med Intel® HD Graphics 620 (2,4 GHz, 3 MB
buffer, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (2,6 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology 2.0, 3 MB
buffer, 2 kjerner)2,3,7

Brikkesett

Pakke med flere brikker

Maksimalt minne

Inntil 32 GB DDR4-2400 SDRAM4
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 2400 MT/s.

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

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

Skjerm-/berøringsteknologi

FHD-berøringsskjerm på 35,56 cm (14 tommer) diagonalt med antirefleks (1920 x 1080)15

Tilgjengelig grafikk

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

Lyd

Integrert HD-lyd med Realtek ALC3228-kodek med standard interne høyttalere og stereohodetelefonkontakt

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 M.26

Porter og kontakter

Tilbake: 3 seriell; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 kasseapparat; 1 LAN; 1 videoutgang (USB Type-C™-kontakt); 1 microSD mediekortleser; 1 telefonkontakt13
Side: 2 seriell; 2 12 V USB med strømtilførsel; 1 24 V USB med strømtilførsel; 4 USB 3.0; 1 kasseapparat; 1 LAN; 1 videoutgang (USB Type-C™-kontakt); 1
microSD mediekortleser; 1 telefonkontakt14

Stasjonsrom (interne)

Én M.2

Programvare

Kontor-PC-er fra HP leveres med et utvalg av programvaretitler, inkludert: HP BIOSphere med Sure Start generasjon 3.0, HP Support Assistant, HP Device
Guard, HP Credential Guard. Se dokumentet med produktspesifikasjonene for å finne en komplett liste over forhåndsinstallert programvare.9

Sikkerhetsadministrasjon

Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); VESA-feste; HP ElitePOS kabellås med nøkkel; HP fingeravtrykksensor (tilleggsutstyr); HP
BIOSphere med SureStart Gen 3; Device Guard; Sikring av påloggingsinformasjon samt passordbeskyttelse; Trusted Platform Module TPM 2.0 innebygd
sikkerhetsbrikke; Aktivering/deaktivering av USB (via BIOS)9,12

Strøm

120 W, 88 % effektivitet, aktiv PFC (grunnleggende base); 180 W, 89 % effektivitet, aktiv PFC (avansert base); 65 W, 89 % effektivitet ved 20 V, aktiv PFC
(skjermhodeenhet);

Mål (b x d x h)

33,62 x 21,64 x 1,76 cm (hodeenhet); 9,6 x 9,6 x 26 cm (stativ med kolonneskriver); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (tilkoblingsbase)

Vekt

1,33 kg (dreibart stativ); 1,09 kg (fast stativ); 1,38 kg (hodeenhet); 0,56 kg (tilkoblingsbase); 1,94 kg (skriver)

Miljøsertifisering

Lavhalogen11

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig10

Garanti

3-årig (3-3-3) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ElitePOS termisk skriver
med seriell/YSB-kabel

Omdefiner oppfatningen din av utsalgsutskrift med HP ElitePOS seriell USB termisk skriver, en iøynefallende og kompakt
kubistisk skriver som er laget for å imponere sammen med HP ElitePOS ved utsalgsstedet.

HP ElitePOS
2D-strekkodeskanner

Gir effektiv kundebehandling med fantastiske HP ElitePOS 2D strekkodeskanner, HPs minste og tynneste
strekkodeskanner, utformet for å utfylle HP ElitePOS. Leser mobillommebøker, digitale kuponger og utskrevne
strekkoder, og kan brukes i hånden eller i presentasjonsmodus.

Produktnummer: 1RL96AA

Produktnummer: 1RL97AA

HP ElitePOS
fingeravtrykkleser

Gir sikre og nøyaktige påloggingsprotokoller for ansatte, og bidrar til å redusere muligheter for tyveri med minimalistiske
ElitePOS biometriske fingeravtrykksleser. Den er utformet for HP ElitePoS, kan konfigureres ved siden av stativet eller
som frittstående, og bekrefter vellykket lesing på intuitivt vis.

Produktnummer: 1RL98AA

5 år, neste virkedag på
stedet

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UL590E
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Fotnoter
Tilleggsfunksjoner selges separat eller som påbyggingsfunksjoner.
1- eller 3-års begrenset garanti, avhengig av land.
Care-tjenester er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner
mer informasjon på http://www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i
henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.
4 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer.
Gå til http://www.windows.com
5 MIL-STD-testing pågår, men er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
Erstatning for utilsiktet skade krever skadeforsikring fra HP Care Pack (ekstra).
6 HP BIOSphere Gen3 krever Intel® eller AMD® 7. generasjon prosessorer.
7 Windows 10 Enterprise og Device Guard er bare tilgjengelig for installasjon gjennom HP Custom Integration Services til bedriftskunder med volumlisens for bruk av Windows 10 Enterprise. Device Guard er ikke
tilgjengelig med Windows 10 Pro.
8 Ekstra fingeravtrykksleser kreves. Windows Hello krever Windows 10 Pro.
9 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig.
1
2

3HP

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer.
Se http://www.windows.com/.
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 Produktet støtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I samsvar med Microsofts støttepolicy, støtter ikke HP Windows 8 eller Windows 7-operativsystem på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra
syvende generasjon og fremover og leverer ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
4 Vi anbefaler HP-merket minne for å sikre kompatibilitet, da noen minnemoduler fra tredjepart ikke følger bransjestandarden. Systemet vil kjøre med lavere minnehastighet hvis du blander minnehastigheter.
5 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
6 Trådløskort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner som krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for
802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre
802.11ac WLAN-enheter.
7 Intel® HD Graphics 610: integrert på Celeron™ G3965U; Intel® HD Graphics 620: integrert i 7. generasjon Core™ i7/i5/i3-prosessorer
8 Ekstra MSR er integrert direkte i skjermhodeenhet.
9 HP BIOSphere med Sure Start kun tilgjengelig på kontor-PC-er med HP BIOS. HP BIOSphere Gen 3 krever 7. generasjon Intel®-prosessorer.
10 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Søk etter generator på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeratorer på
www.hp.com/go/options
11 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
12 Device Guard er bare tilgjengelig med Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail. Device Guard er ikke tilgjengelig med Windows 10 Pro.
13 Ekstra HP ElitePOS enkel eller avansert I/U-tilkoblingsbase. Avansert I/U-base tilgjengelig tidlig 2018. Du finner fullstendige I/U-spesifikasjoner i hurtigspesifikasjonene.
14 LAN – i Retail I/U-tilkoblingsbase.
15 Du finner mer informasjon i dokumentet for hurtigspesifikasjoner.
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