HP MX10 Retail Solution
Et stilig og fleksibelt kassapunkt med mulighet for å skifte
mellom stasjonær og mobil POS - kun ved et klikk.

Enkel, rask og unik
HP MX 10 består av en HP Elitepad 1000 med Retail Jacket og fot (dokking).
Satt sammen har man en løsning som kan brukes både stasjonært og mobilt.
HP MX19 er en liten, men rask kassaløsning som tar lite plass i bar eller
ved servicestasjon, i restaurant eller kantine. HP MX10 passer godt som
ekstrakasse der man skulle ha behov for å flytte kassapunktet.
(uteserveringer, forskjellige event eller ved sesongbasert drift).

Fra stasjonær til mobil – og tilbake
Ønsker man å bruke HP MX10 mobilt, klikker Elitepad ut av fot og man kjører
KDR Gold online via wifi.
Ekstra batteripakke i Retail Jacket gir Elitepad lang batteritid pluss at den er utstyrt
med integrert kortleser og vareskanner for mobil bruk.
Foten kommer med strømforsyning, Ethernet, USB, VGA og HDMI tilkoblinger.

Flerbruksmaskin
HP MX10 brukes i dag i restaurantmiljø, kaffebarer og som selvbetjente kiosker
ved flere kantiner blant KDRs kunder. Maskinen har stor arbeidskapasitet og
prosesserer raske transaksjoner når pågangen er som størst.
HP MX10 er en maskin som kan komplimenteres med annen maskinvare
i HPs portefølje.

Ta kontakt med oss
KDR har lenge hatt et tett samarbeid med HP Norge og vil komme med
gode anbefalinger til hvilket utstyr som bør benyttes ved hver enkelt case.
Vi har en rekke modeller tilgjengelig, både trådløse og stasjonære enheter.
Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Operativsystem

Størrelse og vekt

Tilbehør

Windows Embedded 8.1

17,8 x 26,1 x 0,9 cm (Skjerm) 0,68 kg
26,5 x 33,7 x 22,4 cm (fot) 2,96 kg
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Prosessor
Intel® Z3795 Atom™ Quad-core

Skjerm
10,1’’ Multi-touch capacitive digitizer

Kommunikasjon
LAN / Ethernet – tilkobling
WLAN

Garanti
Strøm
150W, AC Adapter

Minne

Retail Jacket
kortleser og vareskanner (integrert)
Kasseskuff
Skulderstropp og håndfeste
Kvitteringsskriver

1 års standard garanti på deler og arbeid
1 års garanti på primærbatteri og fot
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