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HP Engage One Prime

מערכת נקודות מכירה מסוגננת במחיר אטרקטיבי

הענק חוויות יוצאות דופן ללקוחות וערך לעסק שלך
עם מערכת  HP Engage One Primeהמלוטשת
והמשתלמת .מערכת זו מוכנה לפעולה במהירות,
משתלבת בצורה חלקה עם תוכנה ושירותי תשלומים
פופולריים ,1ומספקת את האמינות שאתה דורש.

מסך בגודל  14אינץ' באלכסון

ממוקד להפליא במחיר ידידותי לתקציב
השלם את האסתטיקה המודרנית שלך עם מחשב  All-in-Oneבעל
קווים נקיים המיועד למי שהמחיר חשוב לו ומציע ציוד היקפי תואם
משולב ואופציונלי.2
קל להתקנה
התנסה בפשטות מהפעלה ראשונה עם הציוד ההיקפי המובנה.
באפשרותך ליהנות מהגמישות של מערכת נקודות מכירה התומכת
בשירותי תוכנה ותשלומים קמעונאיים פופולריים של גורמי צד
1
שלישי.

ביצועים אמינים ביומיום
השלם במהירות משמרות עמוסות עם מערכת הכוללת מעבד מרובה
ליבות ומגוון של תצורות של  ,CPUזיכרון ואחסון .קבל תמיכה
באמצעות אחריות מוגבלת לשנה אחת.
כולל

נצל יותר שטח והפחת את אי-הסדר עם ניהול הכבלים והשימושיות
המשופרים של מסך מגע באיכות  Full HDבגודל  14אינץ' באלכסון,
הניתן להטיה בנוחות וקל להפניה לעבר עמיתים ולקוחות.
נצל את היתרונות של ציוד היקפי חיוני מובנה כגון קורא פס מגנטי ו-
 NFCלאימות עמיתים ,וסורק מבוסס מצלמה לסריקת קודי  QRוסחורה.
תצוגה משולבת לצד הלקוח זמינה גם היא בדגמים נבחרים.
התחבר ישירות להתקנים היומיומיים שלך עם יציאת ™ ,USB-Cשתי
יציאות  USB-Aו ,Bluetooth®-וכן לרשת שלך באמצעות .WLAN
עשה אפילו יותר עם חבילה של ציוד היקפי תואם אופציונלי שחור או
לבן – כגון ® iButtonאו קורא טביעות אצבע לצורך אימות ,מגירת קופה
או מדפסת .הוסף רכזת קלט/פלט אופציונלית לחיבור התקנים נוספים.
בחר את התצורה המתאימה ביותר לצרכיך בשחור או בלבן באמצעות
מערכת ההפעלה  Android ™ 8.1עם מעבד ®Qualcomm
 Snapdragonמרובה-ליבות ,ועם מהירות  ,CPUזיכרון ואחסון
לבחירתך.
התמקד בלקוחות ובעסק שלך ,במקום בתמיכה ,בגיבוי ההבטחה של
אחריות מוגבלת לשנה של  .HPהרחב את ההגנה שלך ,עם שירותי HP
 Careהאופציונליים.
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 HP Engage One Primeטבלת מפרטים

מערכות הפעלה זמינות
משפחת מעבדים1
מעבדים זמינים2

ערכת שבבים
זיכרון מרבי
אחסון פנימי
תצוגה
כרטיס גרפי זמין
יציאות ומחברים
תקשורת
סביבתי

חשמל
ממדים
משקל
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

מערכת הפעלה Android 8.1
™Qualcomm® Snapdragon
 Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053עם גרפיקה של  GHz 1.8) Qualcomm® Adreno™ 506עם טכנולוגיית
 8 ,Qualcomm® Hexagon™ 546 DSPליבות(;  Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053עם גרפיקה של ®Qualcomm
 GHz 2.2) Adreno™ 506עם טכנולוגיית  8 ,Qualcomm® Hexagon™ 546 DSPליבות(
 Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 LiteוPRO 08053-
זיכרון  LPDDR3-933 SDRAMשל  4ג'יגהבייט 3
קצבי העברה של עד  933מיליון העברות לשנייה.

 GB 16עד GB eMMC 4,5 32
מסך מגע  FHD IPSעם תאורת  WLEDאחורית בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון/cd 220 ,מ"רx 1920) sRGB 100 ,
(1080
משולב :גרפיקה של Qualcomm® Adreno™ 506
אחורית 2 :יציאות  ;USB 2.0יציאת  USB 3.1דור שני מסוג ™) Type-Cעל-גבי הלוח(
 ®WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ;6
טמפרטורה בהפעלה 10 :עד  40°צלזיוס; לחות בהפעלה 20 :עד  85לחות יחסית

מתאם מתח חיצוני של  45ואט ,עד  87.8יעילות PFC ,פעיל
 12.7 x 26 x 33.4ס"מ
 3.57ק"ג
תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®7
הצעה זו לשירות ואחריות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-0כוללת שנת אחריות על חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים
בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות
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HP Engage One Prime
הערות שוליים להעברת הודעות
 1חבילות הכוללות תוכנה קמעונאית ושירות לעיבוד תשלומים זמינות באזורים נבחרים בלבד.
 2ציוד היקפי נמכר בנפרד iButton® .זמין באזורים נבחרים.
 3חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי שלך .השירות מתחיל בתאריך רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc
השירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,הנמסרים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא
מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

הערות שוליים למפרטים טכניים
 1מאפיינים עיקריים של המעבד והזיכרון כוללים :מעבד אפליקציות מותאם אישית בעל  8ליבות .תמיכה עבור  eMMC 5.1 ,USB 3.0ו .SD 3.0-ליבת חיישן  Qualcommבעלת צריכת חשמל נמוכה עם  .Qualcomm Hexagon DSPזיכרון מהיר שאינו  PoPוLPDDR3 SDRAM-
המיועדים לשעון .933 MHz
 Multicore 2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של
 Qualcommאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 3הזיכרון מולחם.
 4עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  7ג'יגהבייט בדיסק אינם זמינים למשתמש.
 5האחסון מולחם.
] [6נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 7בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/options
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