Podatkovni list

HP Engage One Prime
Eleganten blagajniški sistem po privlačni ceni

Z elegantnim in cenovno ugodnim izdelkom
HP Engage One Prime strankam ponudite
izjemno izkušnjo, svojemu poslovanju pa
dodate vrednost. Sistem se hitro zažene,
omogoča celovito integracijo priljubljene
programske opreme in storitev za plačilo1 ter
ponuja zanesljivost, ki jo potrebujete.

14-palčni zaslon (po diagonali)

Dobro opremljen, vendar cenovno ugoden
Dopolnite svojo sodobno estetiko s to cenovno ugodno zasnovano
večfunkcijsko napravo s čistimi linijami, ki vključuje integrirane in
dodatne 2 zunanje naprave, ki se ujemajo z osnovno enoto.
Preprost za namestitev
Z vgrajenimi zunanjimi napravami je delo neverjetno preprosto.
Blagajniški sistem je prilagodljiv in podpira priljubljeno programsko
opremo drugih proizvajalcev ter storitev za plačilo.1
Zanesljiva vsakdanja zmogljivost
S sistemom, ki vključuje večjedrni procesor in niz konfiguracij procesorja,
pomnilnika ter možnosti za shranjevanje, boste svoje delo opravili hitro.
Dobite podporo z enoletno omejeno garancijo.
Posebnosti
Zaradi možnosti upravljanja kablov in bolj praktičnega velikega 14palčnega (po diagonali) zaslona na dotik Full HD, ki ga je mogoče lepo
nagniti in enostavno obračati, lahko kar najbolj izkoristite prostor in se
izognete nepotrebnemu neredu.
Izkoristite najpomembnejšo vgrajeno zunanjo opremo, kot so bralnik
magnetnih trakov in NFC za preverjanje pristnosti zaposlenih, in skener
s kamero za skeniranje kod QR in blaga. Številni modeli vključujejo tudi
integriran zaslon za stranke.
Z napravami, ki jih uporabljate vsak dan, ga lahko neposredno povežete
prek vrat USB-C™, dveh vrat USB-A, s tehnologijo Bluetooth® in tudi z
lokalnim omrežjem WLAN.
Naredite lahko še več, če izdelek dopolnite z zbirko dodatnih zunanjih
naprav v ujemajoči se črni ali beli barvi, kot je iButton® ali bralnik prstnih
odtisov za preverjanje pristnosti, blagajna ali tiskalnik. Če želite
priključiti več naprav, dodajte izbirno zvezdišče V/I.
Izberite črno ali belo konfiguracijo, ki najbolje ustreza vašim potrebam, z
operacijskim sistemom Android™ 8.1, zmogljivim večjedrnim
procesorjem Qualcomm® Snapdragon in z želeno hitrostjo CPE-ja ter z
ustreznima pomnilnikom in shrambo.
Nakup vključuje enoletno HP-jevo omejeno garancijo, kar pomeni, da se
lahko posvetite svojim strankam in svojemu poslovanju, namesto, da bi
se ukvarjali s podporo. Razširite zaščito z dodatnimi storitvami HP Care.
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HP Engage One Prime Tabela specifikacij

Razpoložljivi operacijski sistemi
Družina procesorjev1
Razpoložljivi procesorji2
Nabor vezij
Največji pomnilnik
Notranji pomnilnik
Prikaz
Razpoložljiva grafika
Vrata in priključki
Komunikacije
Okolju prijazno

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 z grafično kartico Qualcomm® Adreno™ 506 Graphics (1,8 GHz s
tehnologijo Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 jeder); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 z grafično kartico
Qualcomm® Adreno™ 506 Graphics (2,2 GHz s tehnologijo Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP, 8 jeder)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite in 8053 PRO
4 GB pomnilnika LPDDR3-933 SDRAM 3
Hitrosti prenosa podatkov do 933 MT/s.
16 GB največ 32 GB eMMC 4,5
Zaslon na dotik FHD IPS z diagonalo 35,56 cm (14 palcev) in osvetlitvijo WLED od zadaj, 220 cd/m², 100 %
sRGB (1920 x 1080);
Vgrajeno: Grafična kartica Qualcomm® Adreno™ 506
Zadaj: 2 priključka USB 2.0; 1 priključek USB 3.1 Type-C™ druge generacije (vgrajeni)
WLAN: Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® in Bluetooth® 4.2 6;
Delovna temperatura: od 10 do 40 °C; Vlažnost zraka pri uporabi: od 20 do 85 % RH

Napajanje
Mere
Teža
Ustreznost za električno
učinkovitost

45-vatni zunanji napajalnik, do 87,8-odstotna učinkovitost, aktivni PFC
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg

Garancija

Paket enoletne (1-1-0) omejene garancije in servisa zagotavlja enoletno garancijo za dele in delo. Pogoji in
določila so odvisni od države. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve

Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT®7
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HP Engage One Prime
Opombe k sporočilom
1 Kompleti, vključno s programsko opremo za maloprodajo in storitvami za obdelavo plačil, so na voljo le v izbranih regijah.
2 Zunanje naprave so naprodaj ločeno. iButton® je na voljo v izbranih regijah.
3 Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so

določene omejitve. Podrobnosti najdete na spletnem mestu www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko
stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.

Opombe k tehničnim podatkom
1 Glavni procesor in pomnilnik vključujeta: osemjedrni procesor za aplikacije po meri, podporo za USB 3.0, eMMC 5.1 in SD 3.0, sistem Qualcomm Sensor Core z Qualcomm Hexagon DSP z nizko porabo energije, hiter pomnilnik Non-PoP in

LPDDR3 SDRAM, zasnovan za frekvenco 933 MHz.
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na
obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Številčenje Qualcomm ni merilo za frekvenco.
3 Pomnilnik je pritrjen.
4 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 7 GB diska ni na voljo uporabniku.
5 Pomnilniški pogon je pritrjen.
6 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta (naprodaj posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu
www.hp.com/go/options lahko pod možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo.

Prijavite se za posodobitve www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih
izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika in jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varovanje okolja. Qualcomm in
Snapdragon sta blagovni znamki družbe Qualcomm Incorporated, registrirani v ZDA in drugih državah, in se uporabljata z dovoljenjem. Android, Google, logotip za Google, Chrome, Chromebook in
Google Play so blagovne znamke družbe Google Inc. USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki zveze USB Implementers Forum. SD, SDHC in SDXC so registrirane blagovne znamke družbe SD3C v Združenih državah, v drugih državah ali v obojih.
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