Folha de Dados

HP Engage One Prime
Um sistema de ponto de venda elegante e acessível

Proporcione experiências excecionais aos
clientes e agregue valor ao seu negócio,
utilizando o HP Engage One Prime elegante e
acessível. Este sistema está pronto para
funcionar rapidamente e integrar-se
facilmente com software popular e serviços
de pagamento1, e oferece a fiabilidade
necessária.

Ecrã de 14 polegadas

Elegante e acessível
Complemente a estética moderna do seu ambiente de retalho com um
dispositivo multifunções que apresenta linhas simples e foi concebido para
utilizadores focados na poupança de custos, com periféricos compatíveis
integrados e opcionais2.
Fácil de configurar
Beneficie da simplicidade dos periféricos integrados. Desfrute da flexibilidade
de um sistema de ponto de venda que suporta software de retalho de
terceiros popular e serviços de pagamento.1
Desempenho fiável para o dia a dia
Encare facilmente turnos movimentados com um sistema que inclui um
processador multinúcleo e uma variedade de configurações de CPU, memória
e armazenamento. Tenha acesso a suporte abrangido pela garantia limitada
de 1 ano.
Características
Maximize o espaço de trabalho e elimine a desorganização graças à gestão
de cabos e funcionalidade melhoradas de um ecrã tátil de 14 polegadas que
inclina facilmente e simplifica a comunicação entre funcionários e clientes.
Utilize periféricos integrados fundamentais, como um leitor de bandas
magnéticas e NFC para autenticar funcionários e um leitor baseado na
câmara para ler códigos QR e artigos. Um ecrã de cliente integrado também
está disponível em determinados modelos.
Ligue-se diretamente aos seus dispositivos diários através de uma porta
USB-C™, duas portas USB-A e Bluetooth® e à sua rede através de WLAN.
Faça ainda mais com um conjunto de periféricos opcionais em preto ou
branco a condizer – como iButton® ou leitor de impressões digitais para
autenticação, uma gaveta de dinheiro ou impressora. Adicione um
concentrador de E/S opcional para ligar mais dispositivos.
Escolha a melhor configuração em preto ou branco para as suas
necessidades e conte com um sistema operativo Android™ 8.1 e um potente
processador multinúcleo Qualcomm® Snapdragon, bem como com opções de
velocidade de CPU, memória e armazenamento.
Concentre-se nos seus clientes e no seu negócio, em vez de no suporte, com
a garantia limitada da HP de 1 ano incluída. Reforce a proteção com os HP
Care Services opcionais.
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HP Engage One Prime Tabela de especificações

Sistemas operativos disponíveis

Sistema operativo Android 8.1

Família de processadores1

Qualcomm® Snapdragon™

Processadores disponíveis2

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 com gráfica Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz com Tecnologia DSP
Qualcomm® Hexagon™ 546, 8 núcleos); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 com gráfica Qualcomm® Adreno™
506 (2,2 GHz com Tecnologia DSP Qualcomm® Hexagon™ 546, 8 núcleos)

Chipset

Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite e 8053 PRO

Memória máxima

SDRAM LPDDR3-933 (4 GB) 3
Velocidades de transferência até 933 MT/s.

Armazenamento interno

16 GB até 32 GB eMMC 4,5

Ecrã

Ecrã tátil FHD IPS de 35,56 cm (14 pol.) com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB) (1920 x 1080)

Placa gráfica disponível

Integrada: Gráfica Qualcomm® Adreno™ 506

Portas e Ligações

Traseira: 2 Portas USB 2.0; 1 Porta USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (integrada)

Comunicações

WLAN: Adaptador combinado 802.11a/b/g/n/ac (2x2) com Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 6;

Meio ambiente

Temperatura para funcionamento: 10 até 40°C; Humidade para funcionamento: 20 a 85% HR

Energia/Alimentação

Adaptador de alimentação externo (45 W), até 87,8% de eficiência, correção do fator de potência (PFC) ativa

Dimensões

33,4 x 26 x 12,7 cm

Peso
Conformidade com standards de
eficiência energética

3,57 kg

Garantia

Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® disponíveis7
A oferta de garantia limitada e de serviço de 1 ano (1-1-0) inclui 1 ano de peças e mão de obra. Os termos e
condições variam consoante o país. São aplicáveis determinadas restrições e limitações.
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HP Engage One Prime
Rodapés com mensagens
1 Pacotes que incluem software de retalho e serviço de processamento de pagamentos estão disponíveis apenas em determinadas regiões.
2 Os periféricos são vendidos em separado. iButton® está disponível em determinadas regiões.
3 Os HP Care Packs são vendidos em separado. Os níveis de serviço e tempos de resposta para os HP Care Packs poderão variar consoante a sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis

restrições e limitações. Para saber mais informações, aceda a www.hp.com/go/cpc. Os serviços da HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter
direitos legais adicionais de acordo com a legislação local aplicável, e tais direitos não são afetados, de forma alguma, pelos Termos e Condições de serviço da HP ou pela Garantia Limitada da HP fornecida com o seu produto HP.

Rodapés com especificações técnicas
1 As características principais de processador e memória incluem: Processador de aplicações de 8 núcleos personalizado. Suporte para USB 3.0, eMMC 5.1 e SD 3.0. Sensor core Qualcomm de baixa consumo com DSP Qualcomm Hexagon. Memória

de alta velocidade não-PoP e SDRAM LPDDR3 concebida para frequência do relógio de 933 MHz.
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a
frequência do relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Qualcomm não é uma medição de velocidade de relógio.
3 A memória é soldada.
4 Para unidades de armazenamento, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 7 GB de disco não estão disponíveis ao utilizador.
5 O armazenamento é soldado.
6 Ponto de acesso sem fios e serviço de Internet necessários e vendidos separadamente. A disponibilidade dos pontos públicosde acesso sem fios é limitada.
7 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a http://www.epeat.net. Aceda à loja online de opções de outros fabricantes da HP relativamente a
acessórios de energia solar em www.hp.com/go/options.

Registe-se para atualizações www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP encontram-se definidas nas
declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável
por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. ENERGY STAR é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para
a Proteção Ambiental dos E.U.A.). Qualcomm e Snapdragon são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated, registadas nos E.U.A. e noutros países, utilizadas com permissão. Android, Google, o
logótipo Google, Chrome, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google Inc. USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. SD, SDHC e SDXC são marcas
comerciais registadas da SD-3C nos E.U.A., noutros países ou em ambos.
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