Karta produktu

HP Engage One Prime
Stylowy system kasowy w przystępnej cenie

Zagwarantuj klientom wysoką jakość obsługi i
zapewnij wyjątkową wartość swojej firmie
dzięki eleganckiemu rozwiązaniu HP Engage
One Prime w korzystnej cenie. System jest
gotowy do szybkiej pracy, pozwala na łatwą
integrację z popularnymi programami oraz
usługami przetwarzania płatności1 i gwarantuje
wymaganą niezawodność.

Ekran o przekątnej 14″

Pięknie wykonany, lecz przystępny cenowo
Wzbogać nowoczesną estetykę swojego punktu sprzedaży o eleganckie i
zaprojektowane dla oszczędnych firm urządzenie wielofunkcyjne,
wyposażone w zintegrowane z systemem oraz opcjonalne2 akcesoria.
Łatwa konfiguracja
Doświadcz prostoty zaraz po wyjęciu z opakowania dzięki wbudowanym
akcesoriom. Ciesz się wszechstronnością systemu kasowego obsługującego
popularne oprogramowanie sprzedaży detalicznej i usługi przetwarzania
płatności innych firm.1
Wysoka wydajność każdego dnia
Przebrnij przez intensywne dni pracy dzięki systemowi z wielordzeniowym
procesorem i możliwością wyboru konfiguracji CPU, wielkości pamięci i
przestrzeni dysku twardego. Zabezpiecz swoją inwestycję dzięki rocznej
ograniczonej gwarancji.
Obejmuje
Zmaksymalizuj przestrzeń i zmniejsz bałagan dzięki możliwości zarządzania
okablowaniem oraz zwiększonej użyteczności oferowanej przez ekran
dotykowy Full HD 14″, który można wygodnie odchylać i obracać między
pracownikiem a klientem.
Wykorzystaj zalety najważniejszych wbudowanych akcesoriów, takich jak
czytnik kart magnetycznych i system NFC do uwierzytelniania pracowników, a
także oparty na technologii aparatu czytnik do skanowania kodów QR i
towarów. Wybrane modele oferują również zintegrowany ekran skierowany w
stronę klienta.
Podłącz się bezpośrednio do urządzeń używanych na co dzień dzięki portowi
USB-C™, dwóm portom USB-A i łączności Bluetooth®, a także połącz się ze
swoją firmową siecią poprzez WLAN.
Zwiększ swoje możliwości dzięki opcjonalnym, dopasowanym kolorystycznie
(czarnym lub białym) akcesoriom, takim jak czytnik iButton® lub czytnik linii
papilarnych do uwierzytelniania, szuflada kasowa czy drukarka. Dodaj
opcjonalny koncentrator we/wy, aby podłączyć jeszcze więcej urządzeń.
Wybierz odpowiadającą Twoim potrzebom konfigurację kolorystyczną (białą
lub czarną) wyposażoną w system operacyjny Android™ 8.1 oraz potężny,
wielordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon z możliwością wyboru
taktowania CPU, wielkości pamięci i przestrzeni dysku twardego.
Skup się na potrzebach klientów i działaniu firmy zamiast na kwestiach
obsługi dzięki zabezpieczeniu w formie rocznej ograniczonej gwarancji HP.
Zwiększ zakres ochrony dzięki opcjonalnym pakietom usług HP Care.
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HP Engage One Prime Tabela specyfikacji

Dostępne systemy operacyjne

System operacyjny Android 8.1

Rodzaj procesora1

Qualcomm® Snapdragon™

Dostępne procesory2

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 z procesorem graficznym Qualcomm® Adreno™ 506 (taktowanie 1,8 GHz z
technologią Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 rdzeni); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 z procesorem
graficznym Qualcomm® Adreno™ 506 (taktowanie 2,2 GHz z technologią Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 rdzeni)

Zestaw układów

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite i 8053 PRO

Maksymalna pojemność pamięci

4 GB pamięci SDRAM LPDDR3-933 3
Szybkość transmisji danych do 933 MT/s.

Wewnętrzna pamięć masowa

16 GB maksymalnie 32 GB eMMC 4,5

Wyświetlacz

Ekran dotykowy FHD IPS o przekątnej 35,56 cm (14″), z podświetleniem WLED, 220 cd/m², 100% sRGB (1920 ×
1080)

Dostępna karta graficzna

Zintegrowana: Procesor graficzny Qualcomm® Adreno™ 506

Porty i złącza

Z tyłu: 2 porty USB 2.0; 1 port USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (wbudowany)

Komunikacja

WLAN: Karta sieciowa 802.11a/b/g/n/ac (2 × 2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 4.2 6;

Ochrona środowiska

Temperatura pracy: 10 do 40°C; Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od 20 do 85%

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz 45 W, maks. wydajność 87,8%, aktywny stabilizator PFC

Wymiary

33,4 × 26 × 12,7 cm

Waga
Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

3,57 kg

Gwarancja

Dostępne są konfiguracje z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT®7
Roczna (1-1-0) ograniczona gwarancja i oferta serwisowa zapewnia rok gwarancji na części i robociznę. Warunki
mogą różnić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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HP Engage One Prime
Przypisy dotyczące wiadomości
1 Zestawy z oprogramowaniem sprzedaży detalicznej oraz usługami przetwarzania płatności są dostępne tylko w wybranych regionach.
2 Wyposażenie peryferyjne jest sprzedawane oddzielnie. Rozwiązanie iButton® jest dostępne w wybranych regionach.
3 Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne

ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać
dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
1 Główne cechy procesora i pamięci: Niestandardowy, ośmiordzeniowy procesor aplikacyjny. Obsługa standardów USB 3.0, eMMC 5.1 i SD 3.0. Rdzeń Qualcomm o niskim poborze mocy, korzystający z technologii DSP Qualcomm Hexagon. Bardzo szybka

pamięć SDRAM LPDDR3 non-PoP zaprojektowana z myślą o taktowaniu 933 MHz.
2 Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości zegara będą zależeć od obciążenia
aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja Qualcomm nie jest miarą częstotliwości zegara.
3 Pamięć jest zamontowana na płycie.
4 W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 7 GB przestrzeni dyskowej nie jest dostępnych dla użytkownika.
5 Pamięć masowa jest zamontowana na płycie.
6 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do Internetu, które są sprzedawane osobno. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
7 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Akcesorium solarne – patrz sklep opcjonalnego wyposażenia innych firm do
urządzeń HP pod adresem www.hp.com/go/options.
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