Datablad

HP Engage One Prime
Ett snyggt POS-system till ett attraktivt pris

Ge kunderna en smidig upplevelse och få
mervärde för företaget med eleganta,
prisvärda HP Engage One Prime. Systemet
kan snabbt driftsättas, fungerar smidigt
tillsammans med vanliga butiksprogram och
betalningstjänster1 och har den tillförlitlighet
som krävs.

14-tumsskärm

Effektiv och prisvärd
Komplettera den moderna designen med en allt-i-ett-enhet med
stilrena linjer. Det perfekta, kostnadsmedvetna alternativet med
integrerade och externa alternativ2 för kringutrustning.
Lätt att installera
Smidig driftsättning med inbyggd kringutrustning. Dra nytta av
flexibiliteten i ett POS-system med stöd för vanliga butiksprogram
och betalningstjänster1 från tredje part.
Tillförlitlig prestanda varje dag
Arbeta effektivt under stressiga förhållanden med ett system med
flerkärnig processor och en rad olika processor-, minnes- och
lagringsalternativ. Ett års begränsad garanti.
Höjdpunkter
Maximera utrymmet och reducera trassel med kabelhantering och
en 14-tums pekskärm i Full HD som enkelt kan lutas och vridas
mellan personal och kunder.
Dra nytta av inbyggd kringutrustning som magnetisk kortläsare
och NFC för autentisering av medarbetare samt en kamerabaserad
skanner för QR-koder och varor. På vissa modeller finns även en
integrerad utåtvänd display för kunderna.
Anslut direkt till andra enheter med en USB-C™-port, två USB-Aportar och Bluetooth® samt till nätverket med WLAN.
Gör mer med kringutrustning som tillval, till exempel en iButton®eller fingeravtrycksläsare för autentisering, kassalåda eller
skrivare. Lägg till en I/O-hubb som tillval för anslutning av flera
enheter.
Välj den bästa svartvita konfigurationen för aktuella behov med
Android™ 8.1 och kraftfull flerkärnig Qualcomm® Snapdragonprocessor och önskat alternativ för processor, minne och lagring.
Lägg tiden på kunderna och företaget istället för på tid med
supporten med HPs begränsade garanti på ett år (ingår). Utöka
skyddet med HP Care-tjänster som tillval.
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HP Engage One Prime Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem
Processorfamilj1
Tillgängliga processorer2
Kretsar
Maximalt minne

Android OS 8.1
Qualcomm® Snapdragon™
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 med Qualcomm® Adreno™ 506-grafik (1,8 GHz med Qualcomm®
Hexagon™ 546 DSP-teknik, 8 kärnor); Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 med Qualcomm® Adreno™ 506grafik (2,2 GHz med Qualcomm® Hexagon™ 546 DSP-teknik, 8 kärnor)
Qualcomm® Snapdragon™ APQ8053 Lite och 8053 PRO
4 GB LPDDR3-933 SDRAM 3
Överföringshastighet upp till 933 MT/s.

Intern lagring
Bildskärm
Tillgänglig grafik
Portar och anslutningar
Kommunikation
Miljö
Strömförsörjning

16 GB upp till 32 GB eMMC 4,5
35,56 cm (14 tum) WLED-bakgrundsbelyst FHD IPS-pekskärm, 220 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1080)
Inbyggd: Qualcomm® Adreno™ 506-grafik
Baksida: 2 USB 2.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (integrerad)
WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 kombinerat 6;
Drifttemperatur: 10 till 40 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 85 % RH
45 W extern nätadapter, upp till 87,8% effektivitet, aktiv PFC

Yttermått
Vikt
Energieffektivitet

33,4 x 26 x 12,7 cm
3,57 kg
ENERGY STAR®-certifierade och EPEAT®-registrerade konfigurationer är tillgängliga7
1 års (1-1-0) begränsad garanti och service inklusive 1 års garanti avseende material och reparationsarbete.
Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller

Garanti
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HP Engage One Prime
Fotnoter om meddelandetjänster
1 Paket med programvara för butiksdatasystem och betalningsbearbetning är endast tillgängliga i vissa regioner.
2 Kringutrustning säjs separat. iButton® är tillgängligt i vissa regioner.
3 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information

finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala
lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationer
1 Viktiga processor- och minnesegenskaper: Anpassad åttakärnig processor. Stöd för USB 3.0, eMMC 5.1 och SD 3.0. Lågförbrukande Qualcomm-sensorkärna med Qualcomm Hexagon DSP. Non-PoP höghastighetsminne och LPDDR3-SDRAM

för 933 MHz-klocka.
2 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Qualcomms numrering är inte ett mått på klockhastigheten.
3 Minnet är fastlött.
4 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 7 GB av disken är inte tillgänglig för användare.
5 Minnet är fastlött.
6 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
7 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Se HPs butik för tredjepartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
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