Ghid de referință

Dispozitivul HP ca serviciu (DaaS)

Optimizați bunurile IT și resursele, cu dispozitivul HP ca serviciu (DaaS)1,
o soluție completă care combină serviciile hardware, analiza inteligentă,
managementul proactiv și serviciile pentru dispozitive pe durata ciclului
de viață al acestora.

ALEGEȚI UN MIX DE DISPOZITIV UNIC, AȘA CUM ESTE ȘI AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ.

PC-uri Desktop HP Business
Bazați-vă pe performanța și securitatea
computerelor desktop pentru a vă ajuta să
lucrați și să colaborați eficient.
� Desktopuri All-in-One
� Desktopuri HP Chrome
� Soluții de colaborare HP
� Desktopuri HP Elite

� Desktopuri HP Elite Slice
� Desktopuri HP EliteDesk
� Desktopuri HP ProDesk

Stații grafice

Notebook-uri HP Business
Experimentați stilul, puterea și flexibilitatea celor
mai sigure și mai ușor de gestionat PC-uri din lume.1
� HP Chromebook
� PC-uri de tip Notebook HP EliteBook
� PC-uri de tip Notebook HP ProBook
�PC-uri de tip Notebook HP Spectre Pro
� PC-uri detașabile HP Elite x2
� PC-uri detașabile HP Pro x2

� PC-uri HP Spectre Pro x convertibile
la 360
� PC-uri detașabile HP x2
� PC-uri HP x convertibile la 360
– HP ElitePad
– Tablete HP Pro

HP-ova maloprodajna rješenja2

Concepute de la interior la exterior pentru a vă
satisface nevoile, stațiile grafice HP Z oferă
performanță ridicată și fiabilitate, cu cele mai noi
și inovatoare tehnologii din industrie.

De la tradițional la mobil, HP reinventează
experiența consumatorilor, oferind soluții
tehnologice care vă capacitează angajații și
implică activ clienții.

�Stație de lucru mobilă HP
�Stație de lucru HP Z dotată pentru VR
�Stație de lucru portabilă HP Z dotată pentru VR
�Stații de lucru HP Z

� Sisteme mobile de vânzare cu amănuntul
� Puncte de vânzare (POS) sisteme

Alegeți o combinație unică de dispozitiv și accesorii, așa cum este afacerea dumneavoastră și utilizatorii.
Un reprezentant HP sau un partener autorizat HP DaaS va colabora cu dvs. pentru a se asigura că aveți dispozitivele potrivite de lucru.3

1.	Planurile și/sau componentele incluse HP DaaS pot varia în funcție de regiune sau de partenerul de service autorizat HP DaaS. Vă rugăm să contactați reprezentantul local HP sau partenerul autorizat DaaS
pentru detalii specifice locației dvs. Serviciile HP sunt guvernate de termenii și condițiile aplicabile serviciului HP, furnizate sau indicate clientului în momentul achiziționării. Clientul poate avea drepturi legale
suplimentare în conformitate cu legile locale aplicabile și aceste drepturi nu sunt în niciun fel afectate de termenii și condițiile de service HP sau de garanția limitată HP furnizată împreună cu produsul dvs. HP.
2. Disponibil în Statele Unite, numai prin contract personalizat.
3.	Dispozitivele, planurile și/sau componentele incluse HP DaaS pot varia în funcție de regiune sau de partenerul de service autorizat HP DaaS. Vă rugăm să contactați reprezentantul local HP sau partenerul DaaS
autorizat pentru detalii specifice locației dvs.
	Serviciile HP sunt guvernate de termenii și condițiile aplicabile serviciului HP, furnizate sau indicate clientului în momentul achiziționării. Clientul poate avea drepturi legale suplimentare în conformitate cu
legile locale aplicabile și aceste drepturi nu sunt în niciun fel afectate de termenii și condițiile de service HP sau de Garanția limitată HP furnizată împreună cu produsul dvs. HP.
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