Taulukot

HP Engage One Prime
Tyylikäs ja ihastuttavan edullinen myyntipistejärjestelmä

HP Engage One Prime on ohutlinjainen ja
edullinen myyntijärjestelmä, joka tekee
asiakaskokemuksista poikkeuksellisia ja
kasvattaa yrityksen arvoa. Tämä järjestelmä
käynnistyy nopeasti, mukautuu
saumattomasti suosittujen ohjelmistojen ja
maksupalvelujen kanssa1 sekä tarjoaa
tarvitsemasi luotettavan käyttökokemuksen.

14 tuuman näyttö

Upeasti varusteltu, mutta silti edullinen
Täydennä modernia työympäristöäsi sulavalinjaisella ja hintatietoisille
tarkoitetulla All-in-One-ratkaisulla sekä integroiduilla ja lisävarusteena2
saatavilla tyyliin sopivilla lisälaitteilla.
Helppo käyttöönotto
Integroitujen lisälaitteiden ansiosta käyttöönotto on yksinkertaista. Nauti
joustavan monipuolisesta myyntipistejärjestelmästä, joka tukee suosittuja
kolmannen osapuolen vähittäismyyntiohjelmistoja ja maksupalveluita.1
Luotettavaa arkipäivän suorituskykyä
Selätä kiireisimmät työvuorot järjestelmällä, johon sisältyy
moniydinprosessori ja valikoima erilaisia suoritinnopeuksia sekä muisti- ja
tallennuskokoonpanoja. Yhden vuoden rajoitettu takuu antaa tarvitsemasi
tuen.
Ominaisuudet
Lävistäjältään 14 tuuman helppolukuinen ja käytännöllinen Full HD kosketusnäyttö kallistuu mukavasti eri asentoihin niin asiakkaiden kuin
työntekijöiden katseltavaksi, joten säästät enemmän työtilaa ja säästyt
johtojen sekamelskalta.
Hyödynnä työssäsi tärkeimpiä integroituja lisälaitteita, kuten
magneettijuovanlukijaa ja NFC-yhteyttä, jolla todennat muut työntekijät.
Lisäksi kamerapohjaisella viivakoodinlukijalla skannaat QR-koodit ja tuotteet.
Tiettyihin malleihin on saatavilla myös integroitu asiakkaisiin suunnattu
näyttö.
USB-C™-portin, kahden USB-A-portin ja Bluetooth®-yhteyden ansiosta liität
helposti päivittäin tarvitsemasi laitteet sekä yhdistät verkkoon WLANyhteyden kautta.
Ota käyttöön laitteeseen sopivat valinnaiset mustat tai valkoiset lisälaitteet,
kuten iButton® tai sormenjälkilukija todennusta varten tai kassalaatikko tai
tulostin. Voit lisätä myös valinnaisen I/O-keskittimen useampia laiteliitäntöjä
varten.
Valitse parhaiten tarpeitasi vastaava musta tai valkoinen kokoonpano, jossa
on Android™ 8.1 -käyttöjärjestelmä ja tehokas moniytiminen Qualcomm®
Snapdragon -prosessori haluamallasi suoritinnopeudella, muistilla ja
tallennustilalla.
Mukana tulevan yhden vuoden HP:n rajoitetun takuun tarjoaman turvan
ansiosta voit keskittyä asiakkaisiin ja yritykseesi sen sijaan, että huolehtisit
käyttötuesta. Laajenna suojaa valinnaisilla HP Care -palveluilla.
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HP Engage One Prime Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla olevat
käyttöjärjestelmät
Prosessorituoteperhe1
Saatavilla olevat suorittimet2
Piirisarja
Muistin enimmäismäärä
Sisäinen tallennustila
Näyttö
Saatavilla olevat näytönohjaimet
Portit ja liittimet
Tietoliikenne
Ympäristö
Virta
Mitat
Paino
Energiansäästövaatimusten
mukaisuus
Takuu

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 ja Qualcomm® Adreno™ 506 Graphics -näytönohjain (1,8 GHz
Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP-tekniikalla, 8 ydintä); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 ja Qualcomm®
Adreno™ 506 Graphics -näytönohjain (2.2 GHz Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP-tekniikalla, 8 ydintä)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite ja 8053 PRO
4 Gt:n LPDDR3-933 SDRAM 3
Siirtonopeus enintään 933 MT/s.
16 Gt enintään 32 Gt Emmc 4,5
Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) WLED-taustavalaistu Full HD IPS -kosketusnäyttö, 220 cd/m², 100 %:n
sRGB (1 920 × 1 080)
Integroitu: Qualcomm® Adreno™ 506 Graphics -näytönohjain
Taka: 2 USB 2.0 -porttia; 1 USB 3.1 -portti, 2. sukupolvi, Type-C™ (onboard)
LANGATON LÄHIVERKKO: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi®- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä 6;
Käyttölämpötila: 10–40 °C; Käyttökosteus: 20–85 %:n SK
Ulkoinen 45 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 87,8 %, aktiivinen PFC
33,4 × 26 × 12,7 cm
3,57 kg
ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä7
1 vuoden (1-1-0) rajoitettu takuu ja huoltopalvelu, sisältää 1 vuoden takuun osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat
maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa
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HP Engage One Prime
Viestin alaviitteet
1 Pakettiratkaisut, joihin sisältyy sekä vähittäismyyntijärjestelmä että maksukäsittelypalvelu, ovat saatavilla vain tietyillä alueilla.
2 Lisälaitteet myydään erikseen. iButton® on saatavilla tietyillä alueilla.
3 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n

palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu
HP-takuu eivät vaikuta.

Teknisten tietojen alaviitteet
1 Prosessorin ja muistin pääominaisuudet: Mukautettu kahdeksan ytimen prosessori. USB 3.0-, eMMC 5.1- ja SD 3.0-tuki. Virtaa säästävä Qualcomm-anturiydin ja Qualcomm Hexagon DSP. Non-PoP high speed -muisti ja LPDDR3 SDRAM

suunniteltu 933 MHz:n kellotukseen.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteistoja ohjelmistomääritysten mukaan. Qualcomm-numerointi ei heijasta kellonopeutta.
3 muisti on juotettu.
4 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 7 gigatavua levyn tallennustilasta ei ole käyttäjän käytettävissä.
5 tallennustila on juotettu.
6 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
7 EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitilanne osoitteessa www.epeat.net. Katso aurinkoenergialaitteita HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupassa osoitteessa
www.hp.com/go/options.
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