Φύλλο δεδομένων

HP Engage One Prime
Ένα κομψό σύστημα σημείου πώλησης σε ελκυστική τιμή

Προσφέρετε εξαιρετική εξυπηρέτηση στους
πελάτες σας και προσδώστε στην επιχείρησή
σας την αξία που της αξίζει, με το κομψό και
οικονομικό HP Engage One Prime. Το
συγκεκριμένο σύστημα είναι έτοιμο για
γρήγορη χρήση, συνδυάζεται χωρίς
προβλήματα με δημοφιλή λογισμικά και
υπηρεσίες πληρωμών1 και σας προσφέρει την
αξιοπιστία που χρειάζεστε.

Οθόνη 14 ιντσών

Όμορφη σχεδίαση, χαμηλό κόστος
Συμπληρώστε τη μοντέρνα αισθητική σας με έναν all-in-one με καθαρές
γραμμές που έχει σχεδιαστεί για όσους λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος,
με ενσωματωμένες και προαιρετικές2 περιφερειακές συσκευές.
Εύκολη ρύθμιση
Απολαύστε απλότητα από την πρώτη στιγμή, με τις ενσωματωμένες
περιφερειακές συσκευές. Απολαύστε την ευελιξία ενός συστήματος σημείου
πώλησης που υποστηρίζει δημοφιλή λογισμικά λιανικής πώλησης τρίτων
κατασκευαστών και υπηρεσίες πληρωμών.1
Αξιόπιστη απόδοση κάθε μέρα
Διεκπεραιώστε γρήγορα τις διαδικασίες στις βάρδιες με μεγάλο φόρτο
εργασίας με ένα σύστημα που περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή πολλών
πυρήνων και ποικιλία διαμορφώσεων CPU, μνήμης και αποθηκευτικού
χώρου. Λάβετε υποστήριξη με την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους.
Χαρακτηριστικά
Μεγιστοποιήστε τον ελεύθερο χώρο και περιορίστε την ακαταστασία με τη
δυνατότητα διαχείρισης καλωδίων και τη βελτιωμένη λειτουργία της ευρείας
οθόνης αφής Full HD 14" που γέρνει και γυρίζει εύκολα προς όλες τις
κατευθύνσεις.
Επωφεληθείτε από τις βασικές ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές,
όπως η συσκευή ανάγνωσης μαγνητικής ταινίας και η συσκευή NFC για τον
έλεγχο ταυτότητας των εργαζομένων, καθώς και ένας σαρωτής με κάμερα
για τη σάρωση κωδικών QR και εμπορευμάτων. Επίσης, σε επιλεγμένα
μοντέλα, διατίθεται οθόνη πελατών.
Συνδεθείτε απευθείας στις συσκευές που χρησιμοποιείτε καθημερινά, μέσω
της θύρας USB-C™, των δύο θυρών USB-A, του Bluetooth®, καθώς και στο
δίκτυό σας μέσω WLAN.
Κάντε ακόμα περισσότερα με μια σουίτα προαιρετικών μαύρων ή λευκών
περιφερειακών συσκευών, όπως iButton® ή συσκευή ανάγνωσης
δαχτυλικών αποτυπωμάτων για έλεγχο ταυτότητας, συρτάρι μετρητών ή
εκτυπωτή. Προσθέστε έναν προαιρετικό διανομέα I/O για να συνδέετε
περισσότερες συσκευές.
Επιλέξτε την καλύτερη μαύρη ή λευκή διαμόρφωση για εσάς με λειτουργικό
σύστημα Android™ 8.1, ισχυρό επεξεργαστή πολλών πυρήνων Qualcomm®
Snapdragon και την ταχύτητα CPU, τη μνήμη και τις δυνατότητες
αποθήκευσης της επιλογής σας.
Επικεντρωθείτε στους πελάτες και την επιχείρησή σας, αντί για την
υποστήριξη, με την ασφάλεια που σας προσφέρει η περιορισμένη εγγύηση
ενός έτους της HP. Επεκτείνετε την προστασία με τις προαιρετικές
υπηρεσίες HP Care.
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HP Engage One Prime Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα Λειτουργικό σύστημα Android 8.1
Οικογένεια επεξεργαστή1

Qualcomm® Snapdragon™

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 με κάρτα γραφικών Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz με τεχνολογία
Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 πυρήνες); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 με κάρτα γραφικών Qualcomm®
Adreno™ 506 (2,2 GHz με τεχνολογία Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 πυρήνες)

Chipset

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite και 8053 PRO

Μέγιστη μνήμη

4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Ταχύτητες μεταφοράς έως 933 MT/s.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

16 GB έως 32 GB eMMC 4,5

Οθόνη

Οθόνη αφής FHD IPS 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό WLED, 220 cd/m², 100% sRGB (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Qualcomm® Adreno™ 506

Θύρες και υποδοχές

Πίσω: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (ενσωματωμένες)

Επικοινωνίες

WLAN: Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2 6;

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 έως 40°C; Υγρασία λειτουργίας: Από 20% έως 85% σχετική υγρασία

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 45 Watt, απόδοση έως 87,8%, ενεργό PFC

διαστάσεις

33,4 x 26 x 12,7 cm

Βάρος
Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

3,57 kg

Εγγύηση

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®7
Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1-1-0) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ανταλλακτικά και εργασία για 1
έτος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις
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HP Engage One Prime
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Τα πακέτα που περιλαμβάνουν το λογισμικό λιανικών πωλήσεων και την υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών είναι διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένες περιοχές.
2 Οι περιφερειακές συσκευές πωλούνται ξεχωριστά. Το iButton® είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες περιοχές.
3 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν

απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται
στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από
την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
1 Τα βασικά χαρακτηριστικά επεξεργαστή και μνήμης περιλαμβάνουν: Προσαρμοσμένο επεξεργαστή εφαρμογών 8 πυρήνων. Υποστήριξη για USB 3.0, eMMC 5.1 και SD 3.0. Πυρήνα με αισθητήρα χαμηλής κατανάλωσης Qualcomm με Qualcomm Hexagon

DSP. Μνήμη υψηλής ταχύτητας (μη PoP) και LPDDR3 SDRAM σχεδιασμένη για ρολόι 933 MHz.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα
του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Qualcomm δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
3 Η μνήμη είναι συγκολλημένη.
4 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δισ. byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 7 GB του δίσκου δεν είναι διαθέσιμα στον χρήστη.
5 Ο χώρος αποθήκευσης είναι συγκολλημένος.
6 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης (Wireless access points) είναι περιορισμένη.
7 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: www.epeat.net. Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων
κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options.
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