Adatlap

HP Engage One Prime
Stílusos POS-rendszer vonzó áron

Kimagasló teljesítményt nyújthat ügyfelei
számára, és megnövelheti vállalkozása üzleti
értékét a karcsú és megfizethető HP Engage
One Prime eszközzel. A rendszer mindig
gyorsan futtatható, zökkenőmentesen
integrálható a népszerű szoftverekkel és
fizetési szolgáltatásokkal,1 és
megbízhatósága minden igényt kielégít.

14 hüvelykes képátlójú képernyő

Funkciógazdag konfiguráció pénztárcabarát áron
Modern üzleti környezetét most egy letisztult vonalakkal rendelkező All-inOne eszközzel is kiegészítheti, amelyet kifejezetten a költségtudatos
felhasználók számára terveztek, illetve beépített és opcionális2
perifériaeszközökkel láttak el.
Egyszerű beállítás
A beépített perifériaeszközök révén egyszerűen, azonnal használatba veheti
új eszközét. A POS-rendszer támogatja a külső gyártóktól származó
kiskereskedelmi szoftvereket és fizetési szolgáltatásokat, így rugalmas
használatot biztosít.1
Megbízható teljesítmény mindennap
A többmagos processzorral és számos processzor-, memória- és
tárolókonfigurációs lehetőséggel rendelkező rendszerrel még a legsűrűbb
napokon is gyorsan végezhet feladataival. Emellett egyéves korlátozott
jótállás gondoskodik a támogatásról.
Szolgáltatások
Tágasabb és rendezettebb környezetet alakíthat ki a kábelrendezővel és a
továbbfejlesztett nagyméretű, 14 hüvelyk képátlójú Full HD
érintőképernyővel, amely kényelmesen dönthető és könnyedén forgatható
az ügyfelek és a munkatársak között.
A munkát olyan nélkülözhetetlen, beépített perifériaeszközök teszik
könnyebbé, mint például a munkatársak hitelesítésére szolgáló
mágnescsíkolvasó és NFC, valamint a QR-kódok és áruk beolvasására
használható kameraalapú beolvasóegység. Bizonyos modellekhez az
ügyfelek felé fordított kijelző is kapható.
Közvetlenül csatlakoztathatja naponta használt eszközeihez az USB-C™port, a két USB-A-port és a Bluetooth®-kapcsolat révén, illetve hálózatához
WLAN segítségével.
Az opcionális fekete vagy fehér perifériaeszközökkel – mint például a
hitelesítésre szolgáló iButton®- vagy ujjlenyomat-olvasó, a kassza vagy a
nyomtató – még többet hozhat ki rendszeréből. Opcionális I/O-elosztóval is
bővíthető, ha még több eszközt szeretne csatlakoztatni.
Megtalálhatja az igényeinek leginkább megfelelő fekete vagy fehér
konfigurációt Android™ 8.1 operációs rendszerrel és nagy teljesítményű,
többmagos Qualcomm® Snapdragon processzorral, illetve az Ön által
választott processzorsebességgel, memóriával és tárhellyel.
A termékhez járó egyéves korlátozott HP-jótállással ügyfeleire és
vállalkozására összpontosíthat, és nem kell aggódnia a támogatás miatt.
További védelmet biztosíthat befektetésének a külön megvásárolható HP
Care szolgáltatásokkal.
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HP Engage One Prime Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszerek
Processzorcsalád1
Elérhető processzorok2
Lapkakészlet
Maximális memória
Belső tárolókapacitás
Képernyő
Elérhető grafikus kártya
Portok és csatlakozók
Kommunikáció
Környezeti
Tápellátás
Méretek
Súly
Energiahatékonysági megfelelés
Jótállás

Android 8.1 operációs rendszer
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Qualcomm® Adreno™ 506 grafikus vezérlővel (1,8 GHz Qualcomm®
Hexagon™ 546 DSP technológiával, 8 mag); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Qualcomm® Adreno™ 506
grafikus vezérlővel (2,2 GHz Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP technológiával, 8 mag)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite és 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Akár 933 MT/s átviteli sebesség.
16 GB legfeljebb 32 GB eMMC 4,5
35,56 cm (14 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS WLED-es hátsó megvilágítású érintőképernyő, 220 cd/m², 100%
sRGB (1920 x 1080)
Integrált: Qualcomm® Adreno™ 506 grafikus vezérlő
Hátul: 2 USB 2.0; 1 2. generációs USB 3.1 Type-C™ (alaplapi)
WLAN: Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 4.2 6;
Működési hőmérséklet: 10 – 40 °C; Működési páratartalom: 20 – 85% relatív páratartalom
45 W-os külső tápegység, akár 87,8%-os hatásfokú, aktív PFC
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg
ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® besorolású konfigurációk érhetők el7
1 éves (1-1-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás, amely tartalmazza az alkatrészek és a
munkavégzés biztosítását is. A használati feltételek országonként eltérőek. Bizonyos korlátozások és
kizárások lehetnek érvényben.
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HP Engage One Prime
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 A kiskereskedelmi szoftvert és fizetésfeldolgozási szolgáltatást tartalmazó csomagok csak bizonyos régiókban érhetők el.
2 A perifériaeszközök külön vásárolhatók meg. Az iButton® csak bizonyos régiókban érhető el.
3 A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos

korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a
helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.

Műszaki jellemzőkhöz kapcsolódó lábjegyzetek
1 A processzor és a memória legfontosabb jellemzői többek között: Testreszabott nyolcmagos alkalmazásprocesszor. USB 3.0-, eMMC 5.1- és SD 3.0-támogatás. Alacsony fogyasztású Qualcomm SensorCore Qualcomm Hexagon DSP-vel.

Nem PoP-kialakítású, nagy sebességű memória és 933 MHz-es órajelhez tervezett LPDDR3 SDRAM.
2A többmagos technológia célja egyes szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az
alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. A Qualcomm számozása nem az órajelet tükrözi.
3 A memória forrasztott.
4 Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Maximum 7 GB az a lemezterület, amely nem érhető el a felhasználó számára.
5 A tároló forrasztott.
6 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
7 EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőkért látogasson el a HP
külső kiegészítőket tartalmazó áruházába a www.hp.com/go/options webhelyen.
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