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HP Engage One Prime
Cazip fiyat karşılığında şık bir satış noktası sistemi

Şık ve uygun fiyatlı HP Engage One Prime
sayesinde müşterilere olağanüstü
deneyimler sunun ve işletmenize değer katın.
Bu sistem anında çalıştırılmaya hazırdır,
popüler yazılımlar ve ödeme hizmetleriyle
kolayca tümleştirilir1 ve ihtiyacınız olan
güvenilirliği sunar.

14" diyagonal ekran

Özenle üretilmiştir, ancak bütçeye de uygundur
Sade hatlara sahip olmanın yanı sıra tümleşik ve isteğe bağlı2 uyumlu
çevre birimleriyle uygun maliyetli olarak tasarlanan bir All-in-One
cihazla modern estetik tarzınızı tamamlayın.
Kolay kurulum
Dahili çevre birimleriyle ezber bozan kolaylığı yaşayın. Sık kullanılan
üçüncü taraf perakende yazılımlarını ve ödeme hizmetlerini destekleyen
bir satış noktası sistemiyle esnekliğin keyfini çıkarın.1
Güvenilir günlük performans
Çok çekirdekli işlemci ile bir dizi CPU, bellek ve depolama yapılandırması
içeren sistem sayesinde ağır görevlerinizin altından kolayca kalkın. Bir
yıllık sınırlı garanti sayesinde destek alın.
Özellikler
Çalışanlara ve müşterilere doğru kolayca eğilip döndürülebilen 14" geniş
diyagonal Full HD dokunmatik ekranın sunduğu üstün kolaylık ve kablo
yönetimi sayesinde kullanım alanından tasarruf edin ve kalabalığı
azaltın.
Çalışanların kimliğini doğrulamaya yarayan manyetik kart okuyucu ve
NFC'nin yanı sıra QR kodlarını ve ürünleri taramanıza yarayan kamera
tabanlı tarayıcı gibi temel dahili çevre birimlerinden faydalanın. Belirli
modellerde, müşteriye dönük tümleşik ekran seçeneği de
sunulmaktadır.
Bir adet USB-C™ ve iki adet USB-A bağlantı noktasının yanı sıra
Bluetooth® özelliğiyle her gün kullandığınız cihazlara ve WLAN ile
ağınıza doğrudan bağlanın.
Kimlik doğrulama için kullanılan iButton® veya parmak izi okuyucu, para
çekmecesi ya da yazıcı gibi isteğe bağlı olarak siyah veya beyaz uyumlu
çevre birimleri paketiyle daha da fazlasını yapın. Daha fazla cihaz
bağlamak için isteğe bağlı bir G/Ç hub'ı ekleyin.
Android™ 8.1 işletim sistemi, çok çekirdekli güçlü Qualcomm®
Snapdragon işlemci ve tercih ettiğiniz CPU hızı, bellek ve depolama ile
ihtiyaçlarınız için en uygun siyah veya beyaz yapılandırmayı seçin.
Ürünle birlikte sunulan bir yıllık HP sınırlı garantisi sayesinde destek
yerine müşterilerinize ve işletmenize odaklanın. İsteğe bağlı HP Care
hizmetleri sayesinde koruma kapsamını genişletin.
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HP Engage One Prime Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi
İşlemci ailesi1
Kullanılabilir İşlemciler2
Yonga kümesi
Maksimum bellek

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 ile Qualcomm® Adreno™ 506 Grafik Kartı (Qualcomm® Hexagon™ 546
DSP Teknolojisi ile 1,8 GHz, 8 çekirdekli); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 ile Qualcomm® Adreno™ 506
Grafik Kartı (Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP Teknolojisi ile 2,2 GHz, 8 çekirdekli)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite ve 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
933 MT/s'ye varan aktarım hızları.

16 GB en fazla 32 GB eMMC 4,5
35,56 cm (14") diyagonal FHD IPS WLED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran, 220 cd/m², %100 sRGB
Ekran
(1920 x 1080)
Kullanılabilir Grafik İşlemciler
Tümleşik: Qualcomm® Adreno™ 506 Grafik Kartı
Bağlantı Noktaları ve Konektörler Arka: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (yerleşik)
İletişim
WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi 6;
Çevresel
Çalışma sıcaklığı: 10 - 40°C; Çalışma nemi: % 20 - 85 RH
Dahili depolama

Güç
Boyutlar
Ağırlık
Enerji verimliliği uygunluğu
Garanti

45 W harici güç adaptörü, %87,8'e varan verimlilik, aktif PFC
33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg
ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur7
1 yıllık (1-1-0) sınırlı garanti ve hizmet teklifi kapsamında 1 yıl boyunca parça ve işçilik sunulur. Hükümler ve
koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar geçerli olabilir
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HP Engage One Prime
Mesaj Altbilgileri
1 Paketler, perakende yazılımı ile ödeme işleme hizmetini bir araya getirir ve yalnızca bazı bölgelerde mevcuttur.
2 Çevre birimleri ayrı satılır. iButton® yalnızca bazı bölgelerde mevcuttur.
3 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi

için www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP
hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

Teknik Özellikler Altbilgileri
1 Başlıca işlemci ve bellek özellikleri şunlardır: Özelleştirilmiş sekiz çekirdekli uygulama işlemcisi. USB 3.0, eMMC 5.1 ve SD 3.0 desteği. Qualcomm Hexagon DSP ile düşük güçlü Qualcomm sensör çekirdek. 933 MHz saat hızı için tasarlanmış

PoP olmayan yüksek hızlı bellek ve LPDDR3 SDRAM.
2 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün
yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Qualcomm'un kullandığı numaralandırma yöntemi, saat hızlarının ölçümü anlamına gelmez.
3 Bellek lehimlenmiştir.
4 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 7 GB'a kadar disk alanı kullanılamaz.
5 Depolama cihazı lehimlenmiştir.
6 Kablosuz erişim noktası ve İnternet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi aksesuarı için www.hp.com/go/options adresinden HP'nin üçüncü taraf
seçeneklerinin sunulduğu mağazaya bakın.
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