Specifikace

HP Engage One Prime
Stylový prodejní systém za rozumnou cenu

Poskytněte zákazníkům výjimečné služby a
své firmě přidanou hodnotu díky
elegantnímu systému HP Engage One Prime
za rozumnou cenu. Tento systém je
neuvěřitelně rychlý, snadno integruje známý
software i platební služby1 a můžete se na
něj stoprocentně spolehnout.

14" obrazovka

Krásné a cenově dostupné provedení
Doplňte svou moderní výzdobu všestranným zařízením s jemnými
linkami, které nezatíží váš rozpočet. Navíc disponuje integrovanými a
volitelnými2 periferními zařízeními ve stejném stylu.
Snadná instalace
Užívejte si nevšední jednoduchost integrovaných periferních zařízení.
Vychutnejte si flexibilitu prodejního systému, který podporuje známý
prodejní software a platební služby třetích stran.1
Spolehlivý výkon každý den
Zvládejte náročné směny s přehledem díky systému, který nabízí různé
konfigurace vícejádrového procesoru, paměti a úložiště. Získejte
podporu s jednoletou omezenou zárukou.
Funkce
Maximalizujte prostor a minimalizujte nepořádek díky správě kabelů a
lepšímu využití obrovské 14" dotykové obrazovky Full HD, kterou lze
pohodlně naklonit a snadno otočit směrem ke kolegům nebo
zákazníkům.
Využívejte praktická integrovaná periferní zařízení, jako je čtečka
magnetických proužků a NFC pro ověření kolegů a kamerový skener pro
skenování kódů QR a zboží. Integrovaný zákaznický displej je také k
dispozici u vybraných modelů.
Připojte se k běžným zařízením přímo přes port USB-C™, dva porty
USB-A, technologii Bluetooth® a k síti přes rozhraní WLAN.
Rozšiřte své možnosti díky sadě volitelných černých nebo bílých
periferních zařízení ve stejném stylu, například iButton®, čtečka otisků
prstů pro ověřování, pokladní zásuvka nebo tiskárna. Přidejte dodatečný
volitelný vstupní/výstupní rozbočovač pro připojení dalších zařízení.
Vyberte tu nejlepší černou nebo bílou konfiguraci se systém Android™
8.1 podle svých představ a různé varianty výkonného vícejádrového
procesoru Qualcomm® Snapdragon, paměti a úložiště.
Zaměřte se na zákazníky a svou firmu místo podpory, kterou zajistíme
za vás v rámci jednoleté omezené záruky HP. Rozšiřte ochranu výběrem
volitelných servisních služeb HP Care.
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HP Engage One Prime Tabulka s technickými údaji

Dostupné operační systémy
Rodina procesorů1
Dostupné procesory2
Čipová sada
Maximální paměť
Interní paměť
Monitor
Dostupná grafika
Porty a konektory
Komunikace
Ekologické informace

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 s grafikou Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz s technologií Qualcomm®
Hexagon™ 546 DSP, 8 jader); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 s grafikou Qualcomm® Adreno™ 506 (2,2
GHz s technologií Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 jader)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite a 8053 PRO
4GB paměť SDRAM LPDDR3-933 3
Rychlost přenosu dat až 933 MT/s.
16 GB max. 32 GB eMMC 4,5
35,56cm (14") dotykový displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením WLED, 220 cd/m² a 100%
sRGB
Integrováno: Grafika Qualcomm® Adreno™ 506
Zadní: 2x USB 2.0; 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (integrovaný)
WLAN: Kombinovaný adaptér 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 6;
Provozní teplota: 10 až 40°C; Provozní vlhkost: 20 až 85 % rel. vlhkosti

Napájení
Rozměry
Hmotnost
Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

45W externí napájecí adaptér, až 87,8% účinnost, aktivní korekce PFC
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg

Záruka

1letá omezená záruka a nabídka služeb (1-1-0) obsahuje 1letou záruku na náhradní díly a práci. Podmínky
záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám

K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR® a registrací EPEAT®7

Datový list | HP Engage One Prime

HP Engage One Prime
Poznámky pod čarou se zprávami
1 Sestavy, včetně prodejního softwaru a služby zpracování plateb, jsou k dispozici pouze ve vybraných oblastech.
2 Periferní zařízení se prodávají samostatně. iButton® je k dispozici ve vybraných oblastech.
3 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení.

Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z
platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
1 Klíčové vlastnosti procesoru a paměti zahrnují: Speciální varianty osmijádrového procesoru. Podpora pro porty USB 3.0, eMMC 5.1 a SD 3.0. Energeticky úsporné jádro snímače Qualcomm s technologií Qualcomm Hexagon DSP.

Vysokorychlostní paměť bez technologie PoP a paměť SDRAM LPDDR3 pro 933MHz takt.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním
zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné označení produktů Qualcomm není indikátorem taktu procesoru.
3 Paměť je připájená.
4 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 7 GB na disku není pro uživatele k dispozici.
5 Úložiště je připájené.
6 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
7 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Další informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net. Solární příslušenství naleznete v obchodě HP s
příslušenstvím od jiných výrobců na stránce www.hp.com/go/options.

Zaregistrujte se aktualizací www.hp.com/go/getupdated
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