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HP Engage One Prime
Et elegant POS-system til en gunstig pris

Gi kundene eksepsjonelle opplevelser og
oppnå økt valuta for pengene for
virksomheten din med den elegante og
rimelige HP Engage One Prime. Dette
systemet er klart til å kjøre raskt, kan
integreres sømløst med populære
programmer og betalingssystemer1, og har
all pålitelighet du trenger.

14-tommers skjerm

Vakkert utseende, likevel budsjettvennlig
Opplev moderne estetikk med en alt-i-ett-enhet som byr på rene
linjer og er designet for kostnadsbevisste brukere med integrert og
valgfritt2 matchende periferutstyr.
Enkelt å sette opp
Opplev enkelhet rett ut av esken med innebygd periferutstyr.
Utnytt fleksibiliteten til et POS-system som støtter populære,
tredjeparts detaljsalgprogrammer og betalingstjenester.1
Pålitelig ytelse i hverdagen
Håndter travle perioder greit med et system som omfatter en
flerkjerneprosessor og et utvalg av CPU-, minne- og
lagringskonfigurasjoner. Motta ett års begrenset garanti.
Med
Utnytt plassen og reduser problemer med kabelhåndtering og den
utvidede nytteverdien du får med en stor 14-tommers
berøringsskjerm i Full-HD, som lett kan skråstilles og enkelt kan
flippes mellom medarbeidere og kunder.
Utnytt grunnleggende innebygd periferutstyr, f.eks.
magnetstripeleser og NFC, for å autentisere medarbeidere, og en
kamerabasert skanner for å skanne QR-koder og varer. Et integrert
kundevendt display er også tilgjengelig på utvalgte modeller.
Kobles direkte til dine vanlige enheter med en USB-C™-port, to
USB-A-porter og Bluetooth®, og til nettverket med WLAN.
Gjør enda mer med en suite av valgfritt svart og hvitt matchende
periferutstyr – for eksempel en iButton® eller fingeravtrykkleser
for autentisering, en kasseskuff eller skriver. Legg til en valgfri I/Ohub for å koble til flere enheter.
Velg den beste svart-hvite konfigurasjonen for dine behov med et
Android™ 8.1 OS og en kraftig flerkjerners Qualcomm®
Snapdragon-prosessor. Du velger selv CPU-hastighet, minne og
lagringsplass.
Fokuser på kundene og virksomheten din, i stedet for støtte, med
sikkerheten i en medfølgende ettårs begrenset HP-garanti. Forleng
beskyttelsen med valgfrie HP Care-tjenester.
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HP Engage One Prime Spesifikasjonstabell

Tilgjengelige operativsystem
Prosessorfamilie1
Tilgjengelige prosessorer2
Brikkesett
Maksimalt minne

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 med Qualcomm® Adreno™ 506-grafikk (1,8 GHz med Qualcomm®
Hexagon™ 546 DSP-teknologi, 8 kjerner); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 med Qualcomm® Adreno™
506-grafikk (2,2 GHz med Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP-teknologi, 8 kjerner)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite og 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Overføringshastighet opptil 933 MT/s.

Internminne
Skjerm
Tilgjengelig grafikk
Porter og kontakter
Kommunikasjon
Miljømessig
Strøm

16 GB inntil 32 GB eMMC 4,5
35,56 cm (14" diagonalt) FHD IPS WLED-bakbelyst berøringsskjerm, 220 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1080)
Integrert: Qualcomm® Adreno™ 506-grafikk
Bak: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (integrert)
WLAN: Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 6;
Temperatur ved drift: 10 til 40°C; Fuktighet ved drift: 20 til 85 % RF
45 W ekstern strømadapter, opptil 87,8 % effektivitet, aktiv PFC

Mål
Vekt
Strømsparingssamsvar

33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg
ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig7
1 års (1-1-0) begrenset garanti og servicetilbud inkluderer 1 års deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer
fra land til land. Visse restriksjoner og unntak gjelder

Garanti
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HP Engage One Prime
Fotnoter
1 Pakker med detaljsalgprogramvare og betalingsformidlingstjeneste er bare tilgjengelig i utvalgte områder.
2 Periferutstyr selges separat. iButton® tilgjengelig i utvalgte regioner.
3 HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere med geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på

www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike
rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
1 Viktige prosessor- og minnekjennetegn inkluderer: Tilpasset åttekjerners applikasjonsprosessor. Støtte for USB 3.0, eMMC 5.1 og SD 3.0. Lavstrøms Qualcomm-sensorkjerne med Qualcomm Hexagon DSP. Ikke-PoP høyhastighets minne og

LPDDR3 SDRAM som er utviklet for 933 MHz klokke.
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets
arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Qualcomms nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
3 Minnet er loddet ned.
4 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 7 GB diskplass er ikke brukertilgjengelig.
5 Lagringsområdet er loddet ned.
6 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butikk for tredjepartstilbehør for solenergitilbehør på
www.hp.com/go/options.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated
© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de
uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for
redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaver og brukes av HP Inc. på lisens. ENERGY STAR er et registrert varemerke som tilhører det amerikanske Environmental Protection Agency.
Qualcomm og Snapdragon er varemerker for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land og brukt med tillatelse. Android, Google, Google-logoen, Chrome, Chromebook og Google Play
er varemerker som tilhører Google Inc. USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum. SD, SDHC og SDXC er registrerte varemerker som tilhører SD-3C i USA, andre
land eller begge deler.
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