Datasheet

HP Engage Go Convertible systeem
Vind aansluiting bij uw klanten waar het belangrijk is

Sta transacties toe waar uw retail- en
horecaklanten zich ook bevinden met de
veelzijdige en prachtige HP Engage Go, een
systeem dat is ontworpen voor traditionele
en mobiele POS-ervaringen.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
2

Windows 10 Pro
12,3-inch scherm

Elegant ontwerp. Naadloze mobiliteit
Bied uw klanten een optimale ervaring dankzij een moderne oplossing waarmee u de inventaris
onderweg kunt controleren, inschrijvingen kunt afronden en verkopen kunt maken – aan de kassa
of op de winkelvloer.

Bescherm uw klant- en bedrijfsgegevens
Bescherm uw systeem en klantgegevens met een zelfherstellend pc-BIOS, HP Smart Dock1
tabletvergrendeling om diefstal te voorkomen1 en tweeledige verificatie met de optionele
geïntegreerde vingerafdruklezer1 of NFC-lezer.1

Duurzaam. Snel. Betrouwbaar
Bereik topprestaties met een oplossing die tegemoetkomt aan veeleisende retail- of
horecaomgevingen met een ongelofelijk robuust ontwerp, snelle processor en accu met lange
werktijd.13

Pluspunten
Gebruik uw vertrouwde besturingssysteem en kies tussen Windows 10 Pro of Windows IoT met
Device Guard en Credential Guard.
Lever zelfs op de meest veeleisende dagen topprestaties dankzij een robuust ontwerp, 7egeneratie Intel®-processor, efficiënte M.2 SSD-opslag en draadloze LAN met Bluetooth®. Laad
razendsnel op met HP Fast Charge.
Vul HP Engage Go aan met een stijlvolle, optionele componenten in zwart of wit die aan uw eisen
en smaak voldoen, waaronder een standalone barcodescanner, kassabonprinter in de zuil of
standalone en klantendisplays.
Plaats in het dockingstation om vanaf één vaste plek te werken. Voeg zaken toe als een optionele
retailhoes met geïntegreerde hand- of schouderriem, een magneetstriplezer voor klantenkaarten
en personeelskaarten of een geïntegreerde barcodescanner voor om mobiel de inventaris te
controleren of af te rekenen.
Bied klanten en verkopers een prachtig, helder Full HD 12,3-inch display van rand tot rand voor het
plaatsen van bestellingen, controleren van de inventaris, opnemen van klantgegevens en nog veel
meer.
Profiteer van extra beveiliging met HP Sure Start Gen4 voor hardwarematig zelfherstel, HP
BIOSphere Gen4 voor het voorkomen van datalekken en downtime, en Device Guard en Credential
Guard voor het beheren van applicaties en systeemtoegang.
Implementeer een systeem dat duurzaam is en lang meegaat dankzij een geanodiseerd aluminium
behuizing. Het systeem doorstaat de HP Total Test Process en is ontworpen om aan de MIL-STD
810G-testnormen te voldoen. Indien geplaatst in de optionele retailhoes, is de tablet bestand
tegen vallen van hoogtes tot 1,22 m.
Bevestig het dockingstation aan een optionele HP Engage One I/O-connectiviteitsbasis om toegang
te krijgen tot seriële poorten, USB met voeding, USB, geldlade, LAN en video-uitvoer via USB-C™verbindingen.
Plan vooruit met een levenscyclus van drie jaar voor een uitrol volgens uw schema. Het vertrouwen
van een investering met drie jaar wereldwijde garantie en uitgebreide beveiliging met optionele HP
Care services.
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HP Engage Go Convertible systeem Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 2
FreeDOS 2.0
SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (alleen certificering)

Processorfamilie 4

7e-generatie Intel® Core™ i5-processor; 7e-generatie Intel® Core™ m3-processor; Intel® Pentium®-processor

Beschikbare processors 3,4,12

Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ met Intel® HD Graphics 615 (1,2 GHz basisfrequentie, tot 3,3 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™
m3-7Y30 met Intel® HD Graphics 615 (1 GHz basisfrequentie, tot 2,6 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® 4410Y met
Intel® HD Graphics 615 (1,5 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Chipset

Intel Kaby Lake Premium PCH

Maximum geheugen

8 GB DDR3-1866 SDRAM 5

Interne opslag

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

Scherm

12,3-inch LED-backlit, WUXGA+ IPS-display met touchscreen, eDP, Corning® Gorilla® Glass 4, 400 cd/m² (1920 x 1280) 12,3-inch (31,2-cm) LED-backlit, WUXGA+ IPSdisplay met touchscreen, eDP, Corning® Gorilla® Glass 4, 400 cd/m² (1920 x 1280)

Beschikbare grafische oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 615

Audio

HD-audio met Audio Solution Codec CX7750, twee speakers

Uitbreidingsslots

1 M.2

Poorten en connectoren

Zijde: 2 USB 3.1 Gen 1
Achter: 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 nano-SIM-poort

Communicatie

WLAN: Intel® dual-band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo, vPro™; Intel® dual-band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac
(2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™ 7
WWAN: HP lt4132 LTE/HSPA+ met GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advanced 14

Milieu

Omgevingstemperatuur: 10 tot 40°C
Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 85% rel

Beschikbare software

HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere met Sure Start Generation 4; HP BIOS Config Utility; HP Manageability Integration Kit 2,8,9

Beveiligingsbeheer

Credential Guard en wachtwoordbeveiliging; Device Guard; HP vingerafdruksensor; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; Elektromechanische
vergrendeling tussen tablet en dockingstation; HP BIOSphere met SureStart Gen 4; NFC; Dockingstation te bevestigen aan aansluitbasis en te vergrendelen via de
aansluiting voor het veiligheidsslot; HP Engage One kabelslot met sleutel vanaf de aansluitbasis 2,9

Beheerkenmerken

Intel® vPro™ technologie 4

Voeding

65 W Type-C™ USB-adapter (tablet); 120 W externe poweradapter, tot 88% efficiëntie, actieve PFC (Basic Retail I/O-connectiviteitsbasis); 180 W externe
poweradapter, tot 89% efficiëntie, actieve PFC (Advanced Retail I/O-connectiviteitsbasis)

Afmetingen

28,8 x 20,77 x 1,29 cm (tablet zonder hoes); 30,2 x 22,17 x 1,8 cm (tablet met hoes); 16,2 x 28,4 x 24,5 cm (dockingstation met standaardzuil); 16,2 x 28,4 x 28,5
cm (dockingstation met printerzuil)

Gewicht

1,09 kg (alleen tablet); 1,25 kg (tablet met hoes); 2,48 kg (standaardzuil); 3,05 kg (printerzuil)
(Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar 10

Omgevingsspecificaties

Laag-halogeen 11

Garantie

De 3-jarige (3-3-3) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie op locatie. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde
beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP Engage Go Convertible systeem
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Engage One Serial/USB Thermal
Printer

Geef retailprinten een nieuwe uitstraling dankzij de HP Engage One seriële thermische USBprinter, een opvallende, compacte, kubusvormige printer die strak oogt naast uw HP Engage
One. Ook verkrijgbaar in wit- 3GS19AA Een nieuwe visie op printen in de retail dankzij de
seriële USB HP ElitePOS thermische printer, een opvallende, compacte, kubistische printer die
samen met uw HP ElitePOS een wow-effect creëert in het verkooppunt.
Bestelnr.: 1RL96AA

HP 5 jaar onsite support op de
volgende werkdag voor RPOSoplossing

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW
ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U1PW1E
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HP Engage Go Convertible systeem
Messaging, voetnoten
2 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te

benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Uw internetprovider kan kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op
http://www.windows.com.
3 Microsoft Device Guard en Credential Guard zijn beschikbaar met Windows 10 IoT Enterprise 2016 die werden meegeleverd door HP of voor klanten met een volumelicentie voor Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard en Credential
Guard zijn niet beschikbaar voor Windows 10 Pro. De installatie van Windows 10 Enterprise en Microsoft Device Guard en Credential Guard zijn beschikbaar via HP Configuration & Deployment Services.
4 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede
afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
5 Laadt de batterij binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uit is of in standbymodus staat. Poweradapter met een minimumcapaciteit van 65 watt is vereist. Nadat de batterij tot 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale
snelheid. Oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
6 HP Sure Start Gen4 is beschikbaar op de HP Engage Go Convertible die over 7e-generatie Intel®-processors beschikt.
7 HP BIOSphere Gen4 is beschikbaar op de HP Engage Go Convertible die over 7e-generatie Intel®-processors beschikt.
8 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade door ongelukken.
9 MIL-STD 810G tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om de geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse ministerie van Defensie of defensietoepassingen aan te tonen. Testresultaten zijn geen garantie voor
toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testcondities en schade door ongelukken.
10 HP valtestresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de testcondities en schade door ongelukken.
11 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de aanschafdatum van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en
beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te

benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
2 Microsoft DeviceGuard en Credential Guard zijn beschikbaar met Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB die werden meegeleverd door HP of voor klanten met een volumelicentie voor Windows 10 Enterprise. Microsoft Device Guard en
Credential Guard zijn niet beschikbaar voor Windows 10 Pro. De installatie van Windows 10 Enterprise en Microsoft Device Guard en Credential Guard zijn beschikbaar via HP Configuration & Deployment Services.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede
afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
4 Voor sommige functies van deze technologie zoals Intel® Active-beheertechnologie en Intel-virtualisatietechnologie is aanvullende derdepartijsoftware vereist. De beschikbaarheid van toekomstige applicaties voor 'virtuele apparaten' voor
Intel vPro-technologie is afhankelijk van software van derden.
5 Bij systemen met meer dan 3 GB geheugen en een 32-bits besturingssysteem is mogelijk niet alle geheugen beschikbaar wegens systeemvereisten. Om geheugen boven 4 GB aan te spreken, is een 64-bits besturingssysteem vereist. De
werkelijke datasnelheid is afhankelijk van de geconfigureerde systeemprocessor. Zie de processorspecificaties voor de ondersteunde geheugendatasnelheid.
6 Voor opslagschijven en solid-state drives geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB (voor Windows 10) van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
7 Een draadloos toegangspunt en een internetverbinding zijn vereist. Beschikbaarheid van openbare draadloze toegangspunten is beperkt. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties en zijn nog niet definitief. Indien
de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
8 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
9 HP Sure Start Gen4 is beschikbaar op de HP Engage Go Convertible die over 7e-generatie Intel®-processors beschikt.
10 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met 3e-partij-opties voor zonne-energie-accessoire op www.hp.com/go/options.
11 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
12 Voor Intel® Turbo Boost-technologie is een pc vereist met een Intel Turbo Boost-compatibele processor. De prestaties van Intel Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Meer informatie is
beschikbaar op www.intel.com/technology/turboboost.
13 De accuwerktijd op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De
maximumcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
14 LTE/HSPA+ WWAN-opties beschikbaar (niet beschikbaar met barcodescanner).

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated
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