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H P E ngage ONE PR IM E

Büyüyen işletmeniz için benzersiz
tasarım, değer ve performans

Özenle üretilmiştir
ancak bütçeye
uygundur
Sade hatlara sahip olmanın yanı sıra
tümleşik ve isteğe bağlı uyumlu çevre
birimleriyle uygun maliyetli olarak
tasarlanan bir All-in-One cihazla modern
estetik tarzınızı tamamlayın.1

Kolay kurulum

Dahili çevre birimleriyle ezber bozan
kolaylığı yaşayın. Sık kullanılan üçüncü
taraf perakende yazılımlarını ve ödeme
hizmetlerini destekleyen bir satış noktası
sistemiyle esnekliğin keyfini çıkarın.2

Güvenilir günlük
performans
Çok çekirdekli işlemci, CPU seçenekleri,
bellek ve depolama yapılandırması ve bir
yıllık sınırlı garanti desteği sayesinde ağır
görevlerin altından kolayca kalkın.
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ürün ayrıntıları
Bu modern perakende ve ağırlama yaklaşımı ile müşteri deneyimini optimize edin.

QR kodları ve barkodları taramak
için kamera tabanlı tarayıcı

Çalışan kimlik doğrulaması için
manyetik bant okuyucu

İsteğe bağlı müşteriye
dönük ekran
14" diyagonal Full HD dokunmatik ekran3
Güçlü çok çekirdekli Qualcomm® Snapdragon™ işlemci4
USB-C™, USB-A ve Bluetooth® bağlantısı
Android™ 8.1 işletim sistemi
Siyah veya beyaz renk seçeneğiyle şık, estetik tasarım
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HP ENGAGE ONE PRIME AKSESUARLARI
Ticari ihtiyaçlarınız için geliştirilmiş uyumlu çevre birimleriyle HP Engage One Prime
cihazınızdan daha yüksek verim alın.

Barkod tarayıcı

iButton® veya parmak izi okuyucu (gösterilmemiştir)

G/Ç hub'ı

Fiş yazıcı
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Kolayca entegre edilen yazılım ve ödeme
hizmetleri
Bu sistem anında çalıştırılmaya hazırdır, popüler yazılımlar ve ödeme hizmetleriyle
kolayca entegre edilir ve ihtiyacınız olan güvenilirliği sunar.2
Çözümünüze dair ayrıntıları buraya ekleyin.

Daha fazla bilgi için partner.url.com adresini ziyaret edin.

1. Çevre birimleri ayrı satılır. iButton® yalnızca bazı bölgelerde mevcuttur. 2. Paketler, perakende yazılımı ile ödeme işleme
hizmetini bir araya getirir ve yalnızca bazı bölgelerde mevcuttur. 3. Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntü için FHD içerik
gerekir. 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 yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. Qualcomm'un numaralandırma yöntemi
yüksek performans için bir ölçüt değildir. 5. İş ortağının yasal bildirimini buraya ekleyin.
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