Veri sayfası

HP Engage One All-in-One Sistemi
Yeniden tasarlanan perakende.
Müşterilere üstün bir deneyim sunan
ve önemli iş faaliyetlerinizi
destekleyen çok yönlü bir satış noktası
sistemi sayesinde perakende
ortamınızı baştan yaratın. HP Engage
One sistemi, göz kamaştıran
tasarımında dahili olarak sunulan
güvenlik, dayanıklılık ve esneklikle
perakende ticarette yeni bir dönemin
başlangıcıdır.

Zarif. Modern. Uyarlanabilir.

● Farklı renk seçenekleriyle sunulan, kolaylaştırılmış, çok yönlü HP Engage One sistemi ve aksesuar ekosistemi1 sayesinde,
perakende satış veya konaklama ortamları için ideal ödeme noktası, interaktif pano veya self servis çözümünüzü geliştirin.

Verileri koruyun. Müşterilerinizi koruyun.

● Günümüzün işletmeleri ileri düzey güvenliğe ihtiyaç duyar. HP Engage One sistemi kendini iyileştirebilen bilgisayar BIOS’uyla ve
BIOS’u saldırılara karşı koruma altına alarak verilerinizi, aygıtlarınızı ve müşterilerinizi güvende tutan ürün yazılımıyla ihtiyaçlarınızı
karşılar.

Dayanıklı. Güçlü. Gelecek için üretildi.

● 7’nci nesil Intel® işlemcilerle ve 3 yıla kadar sınırlı standart garantiyle sunulan, 5 yıllık yaşam döngüsüne sahip dayanıklı bir
sistemle performansınızı en üst düzeye çıkarın.2 İsteğe bağlı HP Care Pack sayesinde 5 yıla kadar içiniz rahat olsun.3
● Mevcut Windows uygulamalarınız ve altyapınızla sorunsuzca tümleştirilebilen Windows yönetilebilirlik ve güvenlik özelliklerinin
keyfini çıkarın.
● HP Engage One sisteminin güzelliğini tamamlayan standlar, manyetik şerit okuyucular, barkod tarayıcılar, müşteriye dönük
ekranlar ve sütuna tümleşik ya da bağımsız yazıcılar gibi bileşenler ve aksesuarlarla şıklıkta çıtayı yükseltin.1
● Kolay anlaşılır ve çabuk yanıt vererek hızlı etkileşimlere olanak tanıyan ve ışık yansımasını en aza indirmek için yansıma önleyici
kaplamaya sahip olan modern, parlak 35,56 cm (14") diyagonal dokunmatik ekranla müşterilerinizin ilgisini çekin ve
çalışanlarınızın işini kolaylaştırın.
● Hem şık, hem de perakende satış ortamına dayanıklı bir aygıt kullanmanın rahatlığını yaşayın. Sıvıları ekrandan uzaklaştırarak sıvı
dökülmelerine karşı koyan dayanıklı, anodize alüminyum kasalı bu aygıt, MIL-STD 801G testlerini geçmek üzere tasarlanmıştır.5
● HP BIOSphere Gen3 tarafından sunulan otomatik güncelleştirmeler ve güvenlik denetimleriyle ekstra korumaya sahip olun.
Device Guard, Credential Guard ve isteğe bağlı parmak izi okuyucusu ile uygulama ve sistem erişimini denetleyin.1,6,7
● 7’nci nesil Intel® işlemcilere, verimli M.2 depolama alanına, hızlı DDR4 belleğe ve isteğe bağlı Bluetooth® özellikli kablosuz LAN
özelliğine sahip HP Engage One göreve hazır. Tümleşik SD kart okuyucusu kolay yedekleme, dağıtım ve bakım desteği sunar.1,8
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HP Engage One All-in-One Sistemi
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 bit1
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit1
FreeDOS
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (yalnızca sertifika)

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Celeron® 3965U ile Intel® HD Grafik Kartı 610 (2,2 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-7100U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,4 GHz, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-7300U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,6 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 ile 3,5 GHz'ye kadar, 3
MB önbellek, 2 çekirdekli)2,3,7

Yonga kümesi

Çoklu yonga paketi

Azami Bellek

En fazla 32 GB DDR4-2400 SDRAM4
Standart bellek notu: En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

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

Ekran / Dokunmatik Teknolojisi 35,56 cm (14") diyagonal FHD yansıma önleyici dokunmatik ekran (1920 x 1080)15
Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 610; Intel® HD Grafik Kartı 620

Ses

Standart dahili hoparlörler ve stereo kulaklık jakına sahip Realtek ALC3228 codec özellikli tümleşik HD ses sistemi

İletişim

LAN: Bluetooth® özellikli Broadcom BCM943228Z 802.11n kablosuz M.2; Realtek RTL815314
WLAN: Bluetooth® özellikli Intel® 3165 802.11ac kablosuz M.2; Birleşik Intel® 8265ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2, vPro™ değil; Birleşik Intel® 8265ac
(2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2, vPro™; Birleşik Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.0

Genişletme Yuvaları

1 M.26

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Geri: 3 seri; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 para çekmecesi; 1 LAN; 1 video çıkışı (USB Type-C™ konektör); 1 microSD medya kart okuyucusu; 1 telefon konektörü13
Yan: 2 seri; 2 12V elektrikli USB; 1 24V elektrikli USB; 4 USB 3.0; 1 para çekmecesi; 1 LAN; 1 video çıkışı (USB Type-C™ konektör); 1 microSD medya kart
okuyucusu; 1 telefon konektörü14

Sürücü Bölmeleri (Dahili)

Bir M.2

Yazılım

HP iş bilgisayarları, aşağıdakileri de içeren çeşitli yazılımlarla birlikte gönderilir: Sure Start Generation 3.0 özellikli HP BIOSphere, HP Support Assistant, HP
Device Guard, HP Credential Guard. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün özet belirtimler belgesine bakın.9

Güvenlik Yönetimi

Credential Guard ve parola koruması; Device Guard; SureStart Gen 3 özellikli HP BIOSphere; HP Parmak İzi Sensörü; Sistemi açma parolası (BIOS üzerinden);
Kurulum parolası (BIOS üzerinden); Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yongası; USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden);
VESA montaj düzeneği9,12

Güç

120 W, %88 verimlilik, etkin PFC (temel taban); 180 W, %89 verimlilik, etkin PFC (gelişmiş taban); 65 W, 20 V'de %89 verimlilik, etkin PFC (ekran başlık birimi)

Boyutlar (g x d x y)

33,62 X 21,64 X 1,76 cm (başlık birimi); 9,6 x 9,6 x 26 cm (sütuna tümleşik yazıcılı stand); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (bağlantı tabanı)

Ağırlık

1,33 kg (döndürülebilir stand); 1,09 kg (sabit stand); 1,38 kg (başlık birimi); 0,56 kg (bağlantı tabanı); 1,94 kg (yazıcı)

Ürün rengi

Siyah veya beyaz

Çevre sertifikası

Düşük halojen11

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur10

Garanti

Üç yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Engage One All-in-One Sistemi
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP ElitePOS Üstten Monte
2x20 CFD

HP Engage One sisteminizi tamamlamak için tasarlanan ve HP’nin en küçük ve en ince Müşteriye Dönük Ekranı olan HP
Engage One Üstten Montajlı 2 x 20 Müşteriye Dönük Ekran ile kolay okunur fiyat, ürün ve sipariş bilgilerini görüntüleyin.
Temizlenebilir1 kenardan kenara cama ve içeriklerinizi kişiselleştirebilmeniz için özelleştirilebilir renkler ve yazı tiplerine
sahiptir. Beyaz renk seçeneği de mevcuttur - 3GS18AA

Ürün numarası: 1RL95AA

HP ElitePOS Seri/USB Termal
Yazıcı

Satış noktasında HP Engage One ile mükemmel uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımlı HP Engage One
Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı alma algısını yeniden tanımlayın. Beyaz renk seçeneği de mevcuttur 3GS19AA

Ürün numarası: 1RL96AA

HP ElitePOS 2D Barkod
Tarayıcı

HP Engage One sistemini tamamlamak için HP'nin en küçük ve en ince barkod tarayıcısı olarak tasarlanan nefes kesici HP
Engage One 2D Barkod Tarayıcı ile mükemmel bir müşteri deneyimi sunun. Mobil cüzdanları, dijital kuponları ve basılı
barkodları okuyabilen bu tarayıcı, el veya sunum modunda kullanılabilir. Beyaz renk seçeneği de mevcuttur - 3GS20AA

Ürün numarası: 1RL97AA

HP ElitePOS Parmak İzi
Okuyucusu

Minimalist HP Engage One Biyometrik Parmak İzi Okuyucu ile güvenli ve doğru çalışan giriş protokolleri oluşturun ve
hırsızlık ihtimallerini azaltın. HP Engage One sisteminiz için tasarlanan bu parmak izi okuyucu, standın yanında veya
bağımsız olarak yapılandırılabilir ve başarılı okumaları pratik bir şekilde doğrular. Beyaz renk seçeneği de mevcuttur 3GS21AA

Ürün numarası: 1RL98AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

Ürün numarası: UL590E
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HP Engage One All-in-One Sistemi
Mesaj Altbilgileri
İsteğe bağlı özellikler ayrı veya eklenti özellik olarak satılır.
Ülkeye bağlı olarak 1 ya da 3 yıllık sınırlı garanti.
HP Care Pack Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Pack Hizmetleri için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz
konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel
yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
4
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz
http://www.windows.com
5
MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki
performansın garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
6
HP BIOSphere Gen 3 için Intel® veya AMD® 7'nci nesil işlemciler gerekir.
7
Microsoft Device Guard ve Credential Guard, HP tarafından verilen Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB ile veya Windows 10 Enterprise kullanımı için toplu lisansa sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilir.
Microsoft Device Guard ve Credential Guard, Windows 10 Pro ile kullanılamaz. Windows 10 Enterprise ile Microsoft Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
8
Kablosuz erişim noktası ve İnternet erişimi gerekir.
9
Ayrıntılı bilgi için lütfen HP temsilcinizle veya yetkili HP satıcınızla iletişime geçin. Aygıt desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Standart, Gelişmiş ve Premium HP Hizmet Olarak Aygıt planlarında sunulan özellikler
değişiklik gösterir. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet
hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
1
2
3

Teknik Özellikler Altbilgileri
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz
http://www.windows.com/.
2
Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3
Ürününüz Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez. Microsoft'un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7'nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim
sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini http://www.support.hp.com adresinde sunmaz.
4
Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardı olmayan standartlara sahip olması nedeniyle uyumluluk elde etmek için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Bellek hızlarını karıştırırsanız, sistem daha düşük
bir bellek hızında çalışacaktır.
5
Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
6
Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özellik olarak sunulur ve ayrı satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için
belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler taslak belirtimlerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
7
Intel® HD Grafik Kartı 610: Celeron™ G3965U işlemciye tümleşiktir; Intel® HD Grafik Kartı 620: 7'nci nesil Core™ i7/i5/i3 işlemcilere tümleşiktir.
8
İsteğe bağlı MSR doğrudan ekran başlığı birimine tümleşiktir.
9
Sure Start özellikli HP BIOSphere yalnızca HP BIOS yazılımı çalıştıran iş bilgisayarlarında sunulur. HP BIOSphere Gen 3 için Intel® 7'nci nesil işlemciler gerekir.
10
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options
adresinde bulunan HP'nin 3'üncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.
11
Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir. Standart yapılandırmalar düşük halojen
koşullarını karşılar, ancak bazı özel bileşenler aynı Düşük Halojen standardını karşılamayabilir. Standart yapılandırmada ekran kafası, döndürülebilir/eğilebilir veya sabit konumlu stand, sabitleme plakası ve G/Ç Bağlantı
Tabanı bulunur.
12
Device Guard, yalnızca Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB for Retail ile birlikte sunulur. Device Guard, Windows 10 Pro ile birlikte sunulmaz.
13
HP Engage Go Gelişmiş G/Ç Bağlantı Tabanı için isteğe bağlı özellikler gösterilmiştir. HP Engage Go Temel G/Ç Hub’ı ve HP USB-C Hub isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Tüm G/Ç teknik özellikleri için sistemin Hızlı
Belirtimler belgesine bakın: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s.
14
LAN - Perakende G/Ç Bağlantı Tabanında.
15
Daha fazla bilgi için lütfen Özet Belirtimler belgesine bakın.
1
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