Datasheet

HP Engage One Prime
Een stijlvol POS-systeem met een aantrekkelijke prijs

Bied uw klanten direct een uitzonderlijke
ervaring en geef uw bedrijf een boost met de
dunne en voordelige HP Engage One Prime.
Dit systeem is gebruiksklaar, integreert
naadloos met populaire
softwareprogramma's en betaaldiensten1 en
biedt alle betrouwbaarheid die u maar kunt
wensen.

14-inch scherm

Prachtig vormgegeven en toch voordelig
Vul uw moderne inrichting aan met een All-in-One met strakke lijnen en
geïntegreerde, optionele2, bijpassende randapparatuur, voor de
prijsbewuste ondernemer.
Gemakkelijke installatie
Eenvoudige ervaring en direct gebruiksklaar met ingebouwde
randapparatuur. Profiteer van de flexibiliteit van een POS-systeem dat
populaire retailsoftware en betaaldiensten van derden ondersteunt.1
Betrouwbare prestaties, elke dag weer
Kom de drukke uurtjes eenvoudig door met een systeem met een
multi-core processor en een keur aan CPU-, geheugen- en
opslagconfiguraties. Profiteer van support met één jaar garantie.
Pluspunten
Maak optimaal gebruik van de ruimte en beperk rommel dankzij
kabelbeheer en de extra handzaamheid van een groot 14-inch Full HDtouchscreen dat eenvoudig is te kantelen en te draaien van de
medewerker naar de klant.
Profiteer van essentiële ingebouwde randapparatuur, zoals een
magneetstriplezer en NFC om medewerkers te verifiëren, evenals een
camerascanner om QR-codes en merchandise te scannen. Daarnaast is
bij bepaalde modellen een geïntegreerd klantendisplay beschikbaar.
Sluit al uw moderne apparaten rechtstreeks aan dankzij een USB-C™poort, twee USB-A-poorten en Bluetooth®, en maak via WLAN
verbinding met uw netwerk.
Doe nog meer met een reeks zwarte of witte bijpassende
randapparatuur, zoals een iButton®- of vingerafdruklezer voor
verificatie, een geldlade of een printer. Voeg een optionele I/O-hub toe
om nog meer apparaten aan te sluiten.
Selecteer de beste zwarte of witte configuratie naar wens, met
Android™ 8.1 OS, een krachtige multi-core Qualcomm® Snapdragonprocessor en een CPU-snelheid, geheugen en opslag naar uw keuze.
Richt u op uw klanten en uw bedrijf, in plaats van op support, met het
vertrouwen van één jaar HP garantie. Breid uw bescherming uit met
optionele HP Care Service.
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HP Engage One Prime Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen Android OS 8.1
Processorfamilie1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 met Qualcomm® Adreno™ 506 Graphics (1,8 GHz met Qualcomm®
Beschikbare processors2
Hexagon™ 546 DSP-technologie, 8 cores); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 met Qualcomm® Adreno™
506 Graphics (2,2 GHz met Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP-technologie, 8 cores)
Chipset
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite en 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Maximum geheugen
Overdrachtssnelheden tot 933 MT/s
Interne opslag
Scherm
Beschikbare grafische
oplossingen
Poorten en connectoren
Communicatie
Milieu
Voeding
Afmetingen
Gewicht
Zuinig energieverbruik

16 GB tot 32 GB eMMC 4,5
35,56-cm (14-inch) WLED-backlit FHD IPS-touchscreen, 220 cd/m², 100% sRGB (1920 x 1080)

Garantie

1 jaar (1-1-0) garantie en service omvatten 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden verschillen
per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing

Geïntegreerd: Qualcomm® Adreno™ 506-videokaart
Achter: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (ingebouwd)
WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo 6;
Omgevingstemperatuur: 10 tot 40°C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 85% rel
45 W externe poweradapter, tot 87,8% efficiëntie, actieve PFC
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg
ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar7
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HP Engage One Prime
Messaging, voetnoten
1 Bundels met retailsoftware en services voor betalingsverwerking zijn alleen beschikbaar in bepaalde regio's.
2 Randapparatuur wordt apart verkocht. iButton® beschikbaar in bepaalde regio's.
3 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de aanschafdatum van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en

beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties, voetnoten
1 Belangrijke processor- en geheugenspecificaties: Aangepaste octa-core processor. Ondersteuning voor USB 3.0, eMMC 5.1 en SD 3.0. Energiezuinige Qualcomm-sensorkern met Qualcomm Hexagon DSP. Snel niet-PoP geheugen en LPDDR3

SDRAM ontworpen voor 933-MHz kloksnelheid.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Qualcomm's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
3 Het geheugen is gesoldeerd.
4 Voor opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 7 GB van de schijf is niet beschikbaar voor de gebruiker.
5 De opslagschijf is gesoldeerd.
6 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
7 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met opties van derde partijen voor zonne-energieaccessoire op
www.hp.com/go/options.

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated
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