
Ανθεκτικό. Ισχυρό. Σχεδιασμένο για το
μέλλον.
Διαχειριστείτε κάθε αυξημένο φόρτο εργασίας με
επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς και ένα ανθεκτικό
σύστημα με κύκλο ζωής 5 ετών και τυπική
περιορισμένη εγγύηση έως 3 έτη.  Εξασφαλίστε
κάλυψη για τα επόμενα 5 χρόνια με τα προαιρετικά HP
Care Pack.

Διασφαλίστε τα δεδομένα. Προστατέψτε τους
πελάτες.
Οι επιχειρήσεις του σήμερα απαιτούν ασφάλεια από το
μέλλον. Το HP Engage One ανταποκρίνεται με μια λύση
αυτόματης αποκατάστασης BIOS και υλικολογισμικό
που προστατεύει το BIOS από επιθέσεις, ώστε να
μπορείτε να διαφυλάσσετε τα δεδομένα, τις συσκευές
και τους πελάτες σας.

Κομψό. Μοντέρνο. Ευέλικτο.
Κατασκευάστε την ιδανική λύση ολοκλήρωσης αγορών,
αλληλεπιδραστικής σήμανσης ή αυτοεξυπηρέτησης για
το κατάστημα ή την ξενοδοχειακή επιχείρησή σας με το
βελτιωμένο και ευέλικτο σύστημα HP Engage One και τη
συνοδευτική σειρά εξαρτημάτων , όλα διαθέσιμα σε
διάφορα χρώματα.

HP Sales Central

Προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64

Οικογένεια επεξεργαστή
Επεξεργαστής Intel® Celeron®

Σύστημα HP Engage One All-in-One, μοντέλο 141 (6TP93EA)
Ενεργό από τις 1/7/2019

Επισκόπηση
Η λιανική πώληση επανασχεδιάζεται με στυλ.

Μεταμορφώστε το περιβάλλον λιανικής πώλησης με ένα
ευέλικτο σύστημα σημείου πώλησης που αναβαθμίζει την
εμπειρία των πελατών και υποστηρίζει τις σημαντικές
επιχειρηματικές διαδικασίες σας. Με την ασφάλεια, την
ανθεκτικότητα και την ευελιξία ως αναπόσπαστο μέρος της
πανέμορφης σχεδίασης, το σύστημα HP Engage One
σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη λιανική πώληση.

Με την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευελιξία ως
αναπόσπαστο μέρος της πανέμορφης σχεδίασης, το σύστημα
HP Engage One ανταποκρίνεται στις επιχειρηματικές
απαιτήσεις και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη λιανική
πώληση.

Κατάλογος τιμών
1,237.00 €
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Επεξεργαστής
Intel® Celeron® 3965U με γραφικά Intel® HD 610 (2,2 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset
Πακέτο πολλών τσιπ

Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Διαχείριση ασφάλειας
Credential Guard και προστασία με κωδικό πρόσβασης; Συσκευή φύλαξης; HP BIOSphere με SureStart 3ης
γενιάς; HP FingerPrint Sensor; Κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης (μέσω BIOS); Κωδικός πρόσβασης
ρύθμισης (μέσω BIOS); Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0;
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση USB (μέσω BIOS); Βάση στήριξης VESA

Μνήμη, βασική
4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB)

Διάταξη μνήμης (υποδοχές & μέγεθος)
1 x 4 GB

Υποδοχές μνήμης
2 SODIMM

Εσωτερικές θέσεις μονάδων
Μία M.2

Περιγραφή σκληρού δίσκου
Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ TLC M.2 128 GB

Οθόνη
Αντιθαμβωτική οθόνη αφής FHD 35,56 cm (14") (1.920 x 1.080)

Γραφικά (ενσωματωμένα)
Γραφικά Intel® HD 610

Θύρες
1 υποδοχή συρταριού ταμείου; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (φόρτισης); 2 σειριακή; 4
USB 3.0; 1 τροφοδοτούμενη 24 Volt USB; 2 τροφοδοτούμενη USB 12 Volt

Υποδοχές επέκτασης
1 M.2

Χαρακτηριστικά ήχου
Ενσωματωμένος ήχος HD με κωδικοποιητή Realtek ALC3228, εσωτερικά ηχεία και υποδοχή στερεοφωνικών
ακουστικών

Συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών ταινιών
Ενσωματωμένη συσκευή MSR δύο κεφαλών HP Retail; Προαιρετική ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης
μαγνητικών ταινιών; Μονής κεφαλής, δύο κατευθύνσεων, με δυνατότητα κρυπτογράφησης

Ισχύς
Εξωτερικό τροφοδοτικό 120 W, απόδοση έως 88%, ενεργό PFC (Βάση συνδεσιμότητας Basic Retail I/O);

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
10 έως 40°C

Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
33,62 x 21,64 x 1,76 cm (μονάδα κεφαλής); 9,6 x 9,6 x 26 cm (βάση με κάθετο εκτυπωτή); 28,4 x 16,2 x
2,92 cm (βάση συνδεσιμότητας)

Βάρος
1,33 kg (περιστρεφόμενη βάση); 1,09 kg (σταθερή βάση); 1,38 kg (μονάδα κεφαλής); 0,56 kg (βάση
συνδεσιμότητας); 1,94 kg (εκτυπωτής)

Αριθμός UPC
193905633807

Εγγύηση
Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για
ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Επισκόπηση



Επισκόπηση

1 Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
2 Περιορισμένη εγγύηση 1 ή 3 ετών, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
3 Οι υπηρεσίες HP Care Pack είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την

τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από
εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη
εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

5 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου
Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες
δοκιμών. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία HP Care Pack προστασίας από τυχαία ζημιά.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες
εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες HP αναγράφονται στους ρητούς όρους εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα δεν μπορεί
να εκληφθεί ως επιπλέον εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

http://www.hp.com/go/cpc

	HP Sales Central
	Σύστημα HP Engage One All-in-One, μοντέλο 141 (6TP93EA)
	Ενεργό από τις 1/7/2019
	Ανθεκτικό. Ισχυρό. Σχεδιασμένο για το μέλλον.
	Κομψό. Μοντέρνο. Ευέλικτο.
	Διασφαλίστε τα δεδομένα. Προστατέψτε τους πελάτες.
	Προδιαγραφές



