Záznamový list

HP Engage One Prime
Štýlový POS systém s atraktívnou cenou

Zanechajte mimoriadny dojem u zákazníkov
a nechajte svoj podnik zažiariť vďaka cenovo
výhodnému riešeniu HP Engage One Prime.
Tento systém je pripravený na svižnú
prevádzku, hladko sa integruje s populárnym
softvérom a platobnými službami1 a zaistí
potrebnú spoľahlivosť.

Obrazovka s uhlopriečkou 14”

Krásne prevedenie bez zaťaženia rozpočtu.
Doplňte svoje moderné a estetické prostredie týmto všestranným
zariadením s čistými líniami, navrhnutým pre úspornú prevádzku s
integrovanými a voliteľnými2 perifériami so zladeným dizajnom.
Jednoduchá inštalácia
Vďaka vstavaným perifériám je pripravený na používanie ihneď po
vybalení. Vychutnajte si pružnosť POS systému, ktorý podporuje
populárny maloobchodný softvér a platobné služby tretích strán.1
Spoľahlivý výkon na každý deň
Zažiari v rušných prevádzkach vďaka systému s viacjadrovým
procesorom a širokému výberu konfigurácií CPU, pamäte a úložísk.
Získajte podporu formou jednoročnej obmedzenej záruky.
Funkcie
Maximalizujte pracovný priestor a obmedzte neporiadok vďaka
manažmentu káblov a rozšírenému využitiu dotykovej obrazovky Full
HD s uhlopriečkou 14”, ktorá sa jednoducho sklápa a otáča smerom ku
kolegom alebo zákazníkom.
Využite vstavané základné periférie ako sú snímače magnetických
pások a NFC na autentifikáciu pracovníkov, a skener čiarových kódov
založený na kamere na skenovanie QR-kódov a tovaru. Pre vybrané
modely je k dispozícii aj integrovaný displej pre zákazníkov.
Vďaka portu USB-C™, dvom portom USB-A a technológii Bluetooth®
môžete priamo pripojiť svoje bežné zariadenia a pripojenie WLAN
zabezpečí prístup do vašej siete.
S balíkom voliteľne čiernych alebo bielych periférií – napríklad snímačov
iButton® alebo odtlačkov prstov, zásuvkou na hotovosť alebo tlačiarňou
– dosiahnete ešte viac. Pridaním voliteľného rozbočovača I/O možno
pripojiť ďalšie zariadenia.
Vyberte konfiguráciu v čiernej alebo bielej farbe, ktorá najviac spĺňa vaše
požiadavky, s operačným systémom Android™ 8.1 a výkonným
viacjadrovým procesorom Qualcomm® Snapdragon a vyberte
vyhovujúcu rýchlosť procesora, pamäť a úložiská.
Sústreďte sa na svojich zákazníkov a na svoje podnikanie namiesto
technickej podpory – vychutnajte si pocit bezpečnosti vďaka
obmedzenej záruke HP, ktorá je súčasťou produktu. Rozšírte svoju
ochranu s voliteľnou službou HP Care.
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HP Engage One Prime Tabuľka s technickými údajmi

Dostupné operačné systémy
Skupina procesora1
Dostupné procesory2
Čipová sada
Maximálne množstvo pamäte
Vnútorná pamäť
Obrazovka
Dostupná grafická karta
Porty a konektory
Možnosti komunikácie
Okolitý

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 s grafikou Qualcomm® Adreno™ 506 (1,8 GHz s technológiou
Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP Technology, 8 jadier); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 s grafikou
Qualcomm® Adreno™ 506 (2,2 GHz technológiou Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 jadier)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite a 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Rýchlosť prenosu údajov až 933 MT/s.
16 GB maximálne 32 GB eMMC 4,5
Dotykový displej IPS s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením WLED a rozlíšením FHD, 220 cd/m², 100%
sRGB (1920 x 1080)
Integrovaná: Grafika Qualcomm® Adreno™ 506
Vzadu: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (na doske)
WLAN: Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 6;
Prevádzková teplota: 10 až 40 °C; Prevádzková vlhkosť: 20 až 85 % rel.

Napájanie
Rozmery
Hmotnosť
Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

45 W externý napájací adaptér, účinnosť až 87,8 %, aktívna kompenzácia účinníka
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg

Záruka

Ponuka 1-ročnej (1-1-0) obmedzenej záruky a servisu pokrýva náklady na diely a prácu počas 1 roka.
Zmluvné podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky

Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®7

Údajový list | HP Engage One Prime

HP Engage One Prime
Poznámky v krátkych správach
1 Balíky obsahujúce maloobchodný softvér a službu spracovania platieb dostupné iba vo vybraných regiónoch.
2 Periférie sa predávajú samostatne. iButton® je k dispozícii vo vybraných regiónoch.
3 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na

stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu
zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

Poznámky k technickým údajom
1 Ku kľúčovým charakteristikám procesora a pamäte patria: Prispôsobený octa-core procesor pre aplikácie. Podpora USB 3.0, eMMC 5.1 a SD 3.0. Jadro snímača Qualcomm s nízkou spotrebou s Qualcomm Hexagon DSP. Vysokorýchlostná

pamäť Non-PoP a LPDDR3 SDRAM navrhnutá pre hodiny 933 MHz.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Qualcomm neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
3 Pamäť je prispájkovaná.
4 V prípade úložných zariadení platí, že GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Z priestoru na disku nie je k dispozícii pre používateľa max. 7 GB.
5 Úložné zariadenie je prispájkované.
6 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
7 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Registráciu v danej krajine možno overiť na www.epeat.net. Príslušenstvo využívajúce solárnu energiu viď v ponuke obchodu HP s produktmi iných
výrobcov na stránke www.hp.com/go/options.
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