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HP Engage Go Dönüştürülebilir
Sistemi
En çok ihtiyacınız olan yerde müşterilerinizle bağlantı kurun

Geleneksel ve mobil satış noktası
deneyimleri için tasarlanmış bir sistem olan
çok yönlü ve şık HP Engage Go ile,
perakende ve otelcilik müşterilerinizin
bulunduğu her yerde işlem yapın.

HP, Windows 10 Pro'yu önerir.
Windows 10 Pro2
12,3" diyagonal ekran

Şık tasarım. Kusursuz mobilite
Anında envanter kontrolü yapmanıza, kayıtları tamamlamanıza ve kasada veya mağaza zemininde
satış işlemi yapmanıza olanak tanıyan modern bir çözümle müşterilerinize optimize edilmiş bir
deneyim sunun.

Müşteri ve işletme verilerini koruyun
Kendi kendini onaran bilgisayar BIOS'u, birlikte verilen yerleştirme istasyonunda1 hırsızlık
girişimlerini engellemek için HP Smart Dock1 tablet kilitleme özelliği ve isteğe bağlı tümleşik
parmak izi okuyucu1 veya NFC okuyucu1 üzerinden iki faktörlü kimlik doğrulamayla sisteminizi ve
müşteri bilgilerinizi koruyun.

Sağlam. Hızlı. Dayanıklı
Son derece dayanıklı tasarım, yüksek hızlı işlemci ve uzun ömürlü pil ile perakende ve otelcilik
ortamlarının zorluklarına dayanabilen bir çözümle maksimum performansa ulaşın.13

Özellikler
Windows 10 Pro veya Device Guard ve Credential Guard içeren Windows IoT seçenekleriyle
tanıdığınız işletim sistemini kullanın.
Güçlendirilmiş tasarım, 7'nci Nesil Intel® işlemci, verimli M.2 SSD depolama alanı ve Bluetooth®
özellikli kablosuz LAN ile zorlu günlerde gücünüzü koruyun. HP Hızlı Şarj ile ışık hızında şarj edin.
HP Engage Go'yu bağımsız bir barkod tarayıcı, sütuna tümleşik ya da bağımsız yazıcı ve müşteriye
dönük ekranlar gibi, gereksinimlerinize ve estetik beklentilerinize uyan gelişmiş, isteğe bağlı olarak
siyah veya beyaz bileşenlerle tamamlayın.
Sabit bir konumda çalışmak için yerleştirme istasyonuna takın. Tümleşik el veya omuz askısı,
sadakat kartları ve personel girişleri için manyetik şerit okuyucu veya mobil envanter ve ödeme
işlemleri için tümleşik barkod tarayıcıya sahip isteğe bağlı bir perakende kılıfı ekleyin.
Müşterilerinize ve çalışma arkadaşlarınıza, sipariş girerken, envantere göz atarken, müşteri
verilerini kaydederken ve daha fazlasını yaparken etkileşime girebilecekleri parlak, güzel, kenardan
kenara Full HD 12,3" diyagonal ekran verin.
Donanım zorlamalı kendi kendini onaran koruma özelliğine sahip HP Sure Start Gen4, veri
ihlallerinin ve kesintilerin engellenmesine yardımcı olan HP BIOSphere Gen4 ve uygulama ve sistem
erişimini kontrol eden Device Guard ve Credential Guard ile ekstra koruma elde edin.
Anodize alüminyum kasasıyla uzun ömürlü kullanım için güçlendirilmiş bir sistem kullanın. HP'nin
Toplam Test Sürecinden geçmiştir ve MIL-STD 810G standart testlerinden geçecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu tablet, isteğe bağlı perakende kılıfına yerleştirildiğinde 1,22 m'ye kadar
mesafeden düşmelere dayanabilir.
Seri, şarjlı USB, USB, Para Çekmecesi ve LAN'ın yanı sıra USB-C™ üzerinden Video Çıkışı erişimi elde
etmek için yerleştirme istasyonunu isteğe bağlı bir HP Engage One G/Ç Bağlantı Tabanına takın.
Programınızdan şaşmamanıza imkan veren üç yıllık yaşam döngüsüyle önceden planlama yapın.
Dünya çapında üç yıl sınırlı garantiyle desteklenen yatırım güvencesini alın ve isteğe bağlı HP Care
hizmetleriyle korumanızı uzatın.
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HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit 2
FreeDOS 2.0
SUSE Linux® Enterprise Desktop 12 (yalnızca sertifika)

İşlemci ailesi 4

7’nci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 7’nci Nesil Intel® Core™ m3 işlemci; Intel® Pentium® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler 3,4,12

Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1,2 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,3 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel®
Core™ m3-7Y30 ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 2,6 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium®
4410Y ile Intel® HD Grafik Kartı 615 (1,5 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel Kaby Lake Premium PCH

Maksimum bellek

8 GB DDR3-1866 SDRAM 5

Dahili depolama

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

Ekran

12,3" diyagonal WUXGA+ IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m², Corning® Gorilla® Glass 4 ile doğrudan yapıştırılmış dokunmatik ekran (1920 x 1280) 31,2 cm
(12,3") diyagonal WUXGA+ IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m², Corning® Gorilla® Glass 4 ile doğrudan yapıştırılmış dokunmatik ekran (1920 x 1280)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 615

Ses

Ses Çözümü Codec CX7750, çift hoparlör ile HD ses

Genişletme yuvaları

1 M.2

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

Yan: 2 USB 3.1 Gen 1
Arka: 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 nano SIM bağlantı noktası

İletişim

WLAN: Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac
(2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan 7
WWAN: HP lt4132 LTE/HSPA+ ile GPS M.2; Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE-Advance 14

Çevresel

Çalışma sıcaklığı: 10 - 40°C
Çalışma nemi: % 20 - 85 RH

Kullanılabilir Yazılımlar

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

Güvenlik yönetimi

Credential Guard ve parola koruması; Device Guard; HP Parmak İzi Sensörü; Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 Yerleşik Güvenlik Yongası; Tablet ile yerleştirme
istasyonu arasında elektromekanik kilit; SureStart Gen 4 özellikli HP BIOSphere; NFC; Yerleştirme istasyonunu bağlantı tabanına takın ve bağlantı tabanını güvenlik
kilidi yuvası ile bir yere sabitleyin; Bağlantı Tabanından HP Engage One Anahtarlı Kablo Kilidi 2,9

Yönetim özellikleri

Intel® vPro™ Teknolojisi 4

Güç

65 W USB Type-C™ adaptörü (tablet); 120 W harici güç adaptörü, %88’e kadar verimlilik, aktif PFC (Temel Perakende G/Ç Bağlantı Tabanı); 180 W harici güç adaptörü,
%89’a kadar verimlilik, aktif PFC (Gelişmiş Perakende G/Ç Bağlantı Tabanı)

Boyutlar

28,8 x 20,77 x 1,29 cm (Kılıf hariç tablet); 30,2 x 22,17 x 1,8 cm (Kılıf dahil tablet); 16,2 x 28,4 x 24,5 cm (standart sütunlu yerleştirme istasyonu); 16,2 x 28,4 x 28,5
cm (yazıcı sütunlu yerleştirme istasyonu)

Ağırlık

1,09 kg (yalnızca tablet); 1,25 kg (Kılıf dahil tablet); 2,48 kg (standart sütun); 3,05 kg (yazıcı sütunu)
(Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur 10

Çevre şartnameleri

Düşük halojen 11

Garanti

3 yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis teklifi 3 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarım hizmetlerini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Engage One Serial/USB Thermal
Printer

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 Satış noktasında HP
ElitePOS ile birlikte mükemmel bir uyum sergileyecek göz alıcı, kompakt ve kübik tasarımlı HP
ElitePOS Seri USB Termal Yazıcı ile perakende satışlarda baskı almaya yönelik algınızı yeniden
tanımlayın.
Ürün numarası: 1RL96AA

HP 5 yıl RPOS için Sonraki İş Günü
Yerinde Çözüm Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde
yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: U1PW1E
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HP Engage Go Dönüştürülebilir Sistemi
Mesaj Altbilgileri
2 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi

gerekebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. http://www.windows.com adresini ziyaret edin.
3 Device Guard ve Credential Guard, HP tarafından verilen Windows 10 IoT Enterprise 2016 ile veya Windows 10 Enterprise kullanımı için toplu lisansa sahip olan müşteriler tarafından kullanılabilir. Device Guard ve Credential Guard, Windows
10 Pro ile kullanılamaz. Windows 10 Enterprise ile Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
4 Çok 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, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
5 Sistem kapalı veya bekleme modunda olduğunda pili 30 dakika içinde %50 oranında şarj eder. En az 65 watt kapasiteli bir güç adaptörü gerekir. Şarj düzeyi %50’ye ulaştığında şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı
nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir.
6 HP Sure Start Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
7 HP BIOSphere Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
8 HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
9 MIL-STD 810G testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performansın
garantisi değildir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar, isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerektirir.
10 HP düşme testi sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. Test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i
gerekir.
11 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri, coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. 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.

Teknik Özellikler Altbilgileri
1 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. Zaman içinde güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz http://www.windows.com.
2 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. Device Guard ve Credential Guard,
Windows 10 Pro ile kullanılamaz. Windows 10 Enterprise ile Device Guard ve Credential Guard yüklemeleri, HP Yapılandırma ve Dağıtım Hizmetleri aracılığıyla sunulur.
3 Çok 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, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
4 Bu teknolojinin Intel® Active Management Teknolojisi ve Intel Virtualization teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışabilmesi için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerekir. Intel vPro teknolojisi için ileriye yönelik "sanal cihaz" uygulamalarının
kullanılabilirliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır.
5 3 GB'ın üzerinde bellek ve 32 bit işletim sistemiyle yapılandırılmış sistemlerde, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle belleğin tamamı kullanılmayabilir. 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Gerçek veri
hızını sistemdeki yapılandırılmış işlemci belirler. Desteklenen bellek verisi hızları için işlemcinin teknik özelliklerine bakın.
6 Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem diski ayrılmıştır.
7 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN teknik özellikleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin taslak teknik özelliklerden farklı
olması durumunda dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir.
8 HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
9 HP Sure Start Gen4, 7'nci nesil Intel® işlemcilerle donatılmış HP Engage Go Dönüştürülebilir sisteminde sunulmaktadır.
10 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. Güneş enerjisi aksesuarları için www.hp.com/go/options adresindeki HP’nin üçüncü taraf seçeneklerinin
sunulduğu mağazasına bakın.
11 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
12 Intel® Turbo Boost teknolojisi için Intel Turbo Boost özellikli bir işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için
www.intel.com/technology/turboboost adresine bakın.
13 Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma
bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
14 LTE/HSPA+ WWAN seçenekleri sunulur (barkod tarayıcı ile birlikte sunulmaz).
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