גיליון נתונים

מערכת HP Engage Go Convertible

התחבר ללקוחות שלך במקומות הנחוצים ביותר
אפשר עסקאות בכל מקום שבו נמצאים לקוחות
הקמעונאות והאירוח שלך בעזרת HP Engage Go
הרב-תכליתית והנפלאה ,מערכת שנועדה עבור
חוויות נקודת מכירה מסורתיות וניידות.

 HPממליצה על .Win 10 Pro
2

Windows 10 Pro
מסך של  12.3אינץ' באלכסון

עיצוב מלוטש .ניידות חלקה

ספק חוויה ממוטבת עבור הלקוחות שלך עם פתרון מודרני המאפשר לך לבדוק את המלאי בן רגע,
להשלים הרשמות ולסגור מכירות  -בדלפק או בכל מקום בקומה.

הגן על נתוני הלקוח ועל הנתונים העסקיים

הגן על המערכת שלך ועל מידע הלקוח בעזרת  BIOSמחשב בתיקון עצמי ,נעילת מחשב לוח מסוג HP
 1Smart Dockכדי לסייע במניעת גניבות מתחנת העגינה המצורפת ,1ואימות דו-גורמי עם קורא טביעות
1
האצבע המשולב האופציונלי 1או קורא .NFC

עמיד .מהיר .נועד להאריך ימים

השג ביצועי שיא עם פתרון המתאים לסביבות קמעונאות ואירוח תובעניות עם עיצוב עמיד להפליא,
13
מעבד בעל מהירות גבוהה וסוללה עמידה לאורך זמן.

כולל

בחר במערכת הפעלה שאתה מכיר עם אפשרויות בחירה מבין  Windows 10 Proאו  Windows IoTעם
 Device Guardו.Credential Guard-
עבוד במלוא המרץ במהלך ימים תובעניים עם עיצוב קשיח ,מעבד ® Intelמדור שביעי ,אחסון M.2 SSD
יעיל ו LAN-אלחוטי עם ® .Bluetoothטען מחדש במהירות הבזק עם .HP Fast Charge
השלם את  HP Engage Goעם רכיבים מתוחכמים ואופציונליים בשחור או לבן המתאימים לדרישות
ולאסתטיקה שלך ,כולל סורק ברקודים עצמאי ,מדפסת קבלות עצמאית או בטורים ותצוגות המיועדות
ללקוחות.
מקם בתחנת העגינה כדי לעבוד במקום קבוע .הוסף כיסוי  Retailאופציונלי עם רצועת יד או רצועת כתף
משולבת ,קורא פס מגנטי עבור כרטיסי חבר וכניסת צוות או סורק ברקוד משולב עבור מלאי ותשלום
ניידים.
ספק ללקוחות ולשותפים צג  Full HDבגודל  12.3אינץ' באלכסון בהיר ונפלא מקצה לקצה כדי לקיים
אינטראקציה בעת ביצוע הזמנות ,עיון במלאי ,תיעוד נתוני הלקוח ועוד.
קבל הגנה נוספת מ HP Sure Start-דור רביעי עבור הגנה בתיקון עצמי הנאכפת על-ידי חומרהHP ,
 BIOSphereדור רביעי כדי לסייע במניעת פרצות נתונים וזמן השבתה ו Device Guard-וCredential-
 Guardלשליטה בגישה לאפליקציות ולמערכת.
פרוס מערכת מוקשחת לטווח הארוך עם מארז אלומיניום בעל ציפוי אנודי .היא עוברת בדיקות Total
 Test Processשל  HPותוכננה לעבור בדיקות רגילות מסוג  .MIL-STD 810Gכאשר מחשב הלוח עטוף
בכיסוי  Retailהאופציונלי ,הוא יכול לעמוד בנפילות עד לגובה של  1.22מ'.
חבר את תחנת העגינה לבסיס קישוריות קלט/פלט אופציונלי של  HP Engage Oneכדי לגשת ליציאה
טורית ,יציאת מתח של  ,USBיציאת  ,USBמגירת קופה LAN ,ויציאת וידאו דרך חיבורי ™.USB-C
תכנן מראש עם מחזור חיים של שלוש שנים המאפשר לך לפרוס בזמן המתאים לך .קבל את הביטחון של
השקעה המגובה באחריות מוגבלת כלל-עולמית לשלוש שנים ,והרחב את ההגנה בעזרת שירותי HP
 Careאופציונליים.
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מערכת  HP Engage Go Convertibleטבלת מפרטים

מערכות הפעלה זמינות
משפחת מעבדים
מעבדים זמינים

4

3,4,12

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 2
FreeDOS 2.0
) SUSE Linux® Enterprise Desktop 12אישור בלבד(
מעבד  Intel® Core™ i5מדור שביעי; מעבד  Intel® Core™ m3מדור שביעי; מעבד ®Intel® Pentium
 Intel® Core™ i5-7Y57עם כרטיס גרפי ) Intel® HD 615תדר בסיס של  ,1.2 GHzעד  3.3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; ™Intel® Core
 m3-7Y30עם כרטיס גרפי ) Intel® HD 615תדר בסיס של  ,1 GHzעד  2.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Pentium® 4410Yעם
כרטיס גרפי  ,1.5 GHz) Intel HD 615מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(
Intel Kaby Lake Premium PCH
זיכרון  DDR3-1866 SDRAMשל  8ג'יגהבייט

5

אחסון פנימי

 GB 128עד GB M.2 SATA SSD 6 256
עד  GB 256כונן PCIe® NVMe™ SSD 6

תצוגה

מסך מגע  WUXGA+ IPS eDPבגודל  12.3אינץ' באלכסון עם תאורת  LEDאחורית/cd 400 ,מ"ר ,חיבור ישיר ל (1,920 x 1,280) Corning® Gorilla® Glass 4-מסך מגע WUXGA+ IPS eDP
בגודל  31.2ס"מ ) 12.3אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית/cd 400 ,מ"ר ,חיבור ישיר ל(1,920 x 1,280) Corning® Gorilla® Glass 4-

כרטיס גרפי זמין

שמע

חריצי הרחבה

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 615
שמע באיכות  HDעם פתרון שמע של  ,CX7750 Codecרמקולים כפולים
חריץ M.2

יציאות ומחברים

צד 2 :יציאות  USB 3.1דור 1
אחורית :יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת ננוSIM-

תקשורת

® WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב עם vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac
7
® (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ללא ™vPro
WWAN: HP lt4132 LTE/HSPA+ w/GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advance 14

סביבתי

טמפרטורה בהפעלה 10 :עד  40°צלזיוס
לחות בהפעלה 20 :עד  85לחות יחסית

תוכנות זמינות

 HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphereעם  Sure Startמדור רביעי; תוכנית השירות  ;HP BIOS Cong Utilityערכת HP Manageability
Integration 2,8,9

ניהול אבטחה

מגן אישורים והגנת סיסמה; מגן התקן; חיישן טביעות אצבע של  ;HPשבב אבטחה משובצת  ;Trusted Platform Module TPM 2.0נעילה אלקטרו-מכנית בין מחשב לוח לתחנת עגינה; HP
 BIOSphereעם  SureStartמדור רביעי;  ;NFCחבר תחנת עגינה לבסיס הקישוריות ונעל את בסיס הקישוריות למתקן באמצעות חריץ למנעול אבטחה; מנעול כבל HP Engage One Keyed
2,9
מבסיס הקישוריות

מאפייני ניהול
חשמל

טכנולוגיית Intel® vPro™ Technology 4
מתאם ™ USB Type-Cשל  65ואט )מחשב לוח(; מתאם מתח חיצוני של  120ואט ,עד  88יעילות PFC ,פעיל )בסיס קישוריות קלט/פלט מסוג  ;(Basic Retailמתאם מתח חיצוני של  180ואט,
עד  89יעילות PFC ,פעיל )בסיס קישוריות קלט/פלט מסוג (Advanced Retail

ממדים

 1.29 x 20.77 x 28.8ס"מ )מחשב לוח ללא כיסוי(;  1.8 x 22.17 x 30.2ס"מ )מחשב לוח עם כיסוי(;  24.5 x 28.4 x 16.2ס"מ )תחנת עגינה עם עמודה רגילה(;  28.5 x 28.4 x 16.2ס"מ
)תחנת עגינה עם עמודת מדפסת(

משקל

 1.09ק"ג )רק מחשב הלוח(;  1.25ק"ג )מחשב לוח עם כיסוי(;  2.48ק"ג )עמודה סטנדרטית(;  3.05ק"ג )עמודת מדפסת(
)נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(.

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מפרטים סביבתיים
אחריות

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT® 10
דל בהלוגן 11

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור .בכפוף למגבלות
ולחריגות מסוימות.
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מערכת HP Engage Go Convertible
אביזרים ושירותים )לא כלול(
HP Engage One Serial/USB Thermal
Printer

הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונאית עם המדפסת התרמית בחיבור  USBטורי ,HP Engage One
מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדהים ביחד עם  HP Engage Oneבנקודת
המכירה .זמין גם בלבן 3GS19AA -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 :

תמיכת פתרון של  HPבאתר הלקוח ביום
העבודה הבא עבור  RPOSלמשך  5שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן
המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"טU1PW1E :
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מערכת HP Engage Go Convertible
הערות שוליים להעברת הודעות
 2לא 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 10 .מתעדכן 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
 Microsoft Device Guard 3ו Credential Guard-זמינים עם  Windows 10 IoT Enterprise 2016ומסופקים ישירות מ HP-או ללקוחות עם רישיון  Volume Licenseלשימוש ב Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard-ו Credential Guard-אינם זמינים עם
 .Windows 10 Proהתקנה של  Windows 10 Enterpriseעם  Microsoft Device Guardו Credential Guard-זמינה באמצעות שירותי ההגדרה והפריסה של .HP
 Multi-Core 4מתוכנן 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של
 ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 5טוען את הסוללה עד לקיבולת של עד  50בתוך  30דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה .דרוש מתאם מתח עם קיבולת מינימלית של  65ואט .לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של  ,50הטעינה שבה להיות רגילה .זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של  +/- 10עקב
סטייה מותרת של המערכת.
 HP Sure Start 6מדור רביעי זמין בפלטפורמת  HP Engage Go Convertibleהמצוידת במעבדי ® Intelמדור שביעי.
 HP BioSphere 7מדור רביעי זמין בפלטפורמת  HP Engage Go Convertibleהמצוידת במעבדי ® Intelמדור שביעי.
 8בדיקת  HP Total Test Processאינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .בכל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת טיפול אופציונלית מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 9בדיקת  MIL-STD 810Gנמצאת במצב המתנה ולא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .כל נזק מקרי או נזק שנגרם בתנאי בדיקת  MIL STDמחייב חבילת טיפול
אופציונלית מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 10תוצאות בדיקת הנפילה של  HPאינן ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם בתנאי בדיקה אלה או כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 11חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי שלך .השירות מתחיל בתאריך רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc
השירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,הנמסרים או מוסברים ללקוח בעת 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.

הערות שוליים למפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן 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
 Microsoft Device Guard 2ו Credential Guard-זמינים עם  Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSBומסופקים ישירות מ HP-או ללקוחות עם רישיון  Volume Licenseלשימוש ב Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard-ו Credential Guard-אינם זמינים עם
 .Windows 10 Proהתקנה של  Windows 10 Enterpriseעם  Microsoft Device Guardו Credential Guard-זמינה באמצעות שירותי ההגדרה והפריסה של .HP
 Multi-Core 3מתוכנן 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור,
המיתוג ו/או מתן השמות של  Intelאינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 4לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  Intel® Active Managementו ,Intel Virtualization-נדרשת תוכנת צד שלישי נוספת .זמינות האפליקציות של "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  ,Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי.
 5במערכות שהוגדרו עם זיכרון של יותר מ 3 GB-ומערכת הפעלה של  32סיביות ,ייתכן שלא כל הזיכרון יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת .מיעון כתובות בזיכרון הגדול מ 4-ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של  64סיביות .קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר
במערכת .עיין במפרטי המעבד לקבלת קצבי נתוני זיכרון נתמכים.
 6בכוננים קשיחים ובכונני  1 ,Solid State Driveג'יגהבייט = מיליארד בייט .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [7דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטית ציבוריות הינה מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם 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
 8תוכנת  HP Support Assistantדורשת התקנת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 HP Sure Start 9מדור רביעי זמין בפלטפורמת  HP Engage Go Convertibleהמצוידת במעבדי ® Intelמדור שביעי.
 10בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר 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.
 12טכנולוגיית  Intel® Turbo Boostמצריכה מחשב עם מעבד הכולל יכולת  .Intel Turbo Boostביצועי  Intel Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .ראה  www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מידע נוסף.
 13משך חיי הסוללה ב Windows 10MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן
והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 14אפשרויות  LTE/HSPA+ WWANזמינות )לא זמין עם סורק ברקוד(.
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