Dataark

HP Engage One Prime
Et smart kassesystem til en attraktiv pris

Giv kunderne uovertrufne oplevelser og tilfør
din virksomhed enestående værdi med den
smarte HP Engage One Prime til en god pris.
Systemet er hurtigt klar til brug, det
integreres problemfrit med populære
software- og betalingstjenester1, og det har
den driftssikkerhed, du har brug for.

Skærm på 14" diagonalt

Smuk og prisvenlig.
Suppler dit moderne udtryk med en all-in-one, som har rene linjer og er
designet til de omkostningsbevidste med integrerede og valgfri2
matchende ydre enheder.
Nem opsætning
Oplev køreklar enkelthed fra indbyggede ydre enheder. Få fleksibiliteten
i et kassesystem, som understøtter populære, detailsoftware og
betalingstjenester fra tredjeparter.1
Pålidelig ydeevne, hver dag
Drøn gennem travle arbejdsdage med et system, som indeholder en
multi-core-processor og en række CPU-, hukommelses- og
lagerkonfigurationer. Få support med den 1 års begrænsede garanti.
Fremhævede funktioner
Maksimer pladsen, og reducer rodet med en kabelskinne og den
forbedrede anvendelighed af den store Full HD-touchskærm på 4”
diagonalt, som kan vippes og let drejes mellem kolleger og kunder.
Udnyt vigtige, indbyggede ydre enheder, som f.eks. en
magnetstribelæser og NFC, til at godkende kolleger, og en
kamerabaseret scanner til at scanne QR-koder og varer. Et integreret
display, der vender mod kunden, er også tilgængelig på udvalgte
modeller.
Opret direkte forbindelse til de enheder, du bruger i hverdagen, med en
USB-C™-port, to USB-A-porte og Bluetooth® samt til dit netværk med
WLAN.
Få mere fra hånden med en pakke af valgfrie sorte eller hvide
matchende ydre enheder – f.eks. en iButton® eller fingeraftrykslæser til
godkendelse, en pengeskuffe eller printer. Tilføj en valgfri I/O-hub for at
tilslutte flere enheder.
Vælg den bedste sorte eller hvide konfiguration til dit behov med et
Android™ 8.1 OS og stærk multi-core Qualcomm® Snapdragonprocessor og dit valg af CPU-hastighed, hukommelse og lager.
Fokuser på dine kunder og din forretning i stedet for på support, med
den beskyttelse du får i den 1 års begrænsede garanti fra HP. Du kan
forlænge beskyttelsen med valgfrie HP Care-tjenester.
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HP Engage One Prime Specifikationstabel

Understøttede operativsystemer Android OS 8.1
Processorfamilie1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 med Qualcomm® Adreno™ 506 grafikkort (1,8 GHz med Qualcomm®
Tilgængelige processorer2
Hexagon™ 546 DSP-teknologi, 8 kerner); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 med Qualcomm® Adreno™
506-grafikkort (2,2 GHz med Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP-teknologi, 8 kerner)
Chipsæt
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite og 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Maksimal hukommelse
Overførselshastigheder på op til 933 MT/s.
Internt storage
Skærm
Tilgængelige grafikkort
Porte og stik
Kommunikation
Miljøansvar
Strømforsyning

16 GB op til 32 GB eMMC 4,5
WLED-bagbelyst FHD IPS-touchskærm på 35,56 cm (14"), 220 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1080)
Integreret: Qualcomm® Adreno™ 506-grafikkort
Bagest: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 2. generation Type-C™ (indbygget)
WLAN: Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 6;
Driftstemperatur: 10 til 40°C; Luftfugtighed ved drift: 20% til 85% RH
45 W ekstern strømadapter, op til 87,8 % effektivitet, aktiv PFC

Mål
Vægt
Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg

Garanti

Begrænset garanti og service i 1 år (1-1-0), som omfatter 1 år med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og
betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer7
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HP Engage One Prime
Fodnoter
1 Sæt med detailsoftware og betalingsbehandlingstjenester er kun tilgængelige i udvalgte områder.
2 Ekstraudstyr sælges separat. iButton® er kun tilgængelig i udvalgte områder.
3 HP Care Packs købes separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger.

Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget eller blevet oplyst om ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold
til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Tasteprocessor og hukommelsesegenskaber omfatter: Tilpasset octa-core-programprocessor. Understøttelse af USB 3.0, eMMC 5.1 og SD 3.0. Qualcomm-sensorkerne med lavt strømforbrug og med Qualcomm Hexagon DSP. Ikke-PoP-

hukommelse med høj hastighed og LPDDR3 SDRAM designet til 933 MHz clock.
2 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra
programmer samt konfigurationen af hardware og software. Qualcomms nummerering er ikke en målestok for klokfrekvens.
3 Hukommelsen er loddet fast.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 7 GB disk er ikke brugertilgængelig.
5 Lageret er loddet fast.
6 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
7 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan få vist oplysninger om solenergitilbehør i HP’s butik med tilbehør fra tredjeparter på
www.hp.com/go/options.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated
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