HP SignagePlayer mp8000r
Zaujměte

Výkonný mediální přehrávač se softwarem Scala® QuickStart™
určený k digitálnímu značení zaujme zákazníky hned na první
pohled.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Přiláká pozornost
Nejde jen o to zobrazit nějakou zprávu. Musí si
vás také všimnout. Přehrávač HP SignagePlayer
řady mp8000r je právě tou technologií, která
přiláká pozornost zákazníka a zanechá v něm
trvalý dojem. Použitím značení HP SignagePlayer
mp8000r navýšíte prodej a vylepšíte účinnost
komunikace. Coby součást řešení digitálního
značení HP slouží zařízení HP SignagePlayer
mp8000r k předávání informací atraktivním
způsobem, který zároveň baví, informuje, vtáhne
zákazníka do děje a zanechá v něm vzpomínku.
Určeno k digitálnímu značení
Díky předinstalovanému operačnímu systému
Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 a softwaru Scala® QuickStart™ umožňuje
zařízení HP SignagePlayer mp8000r snadný
a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.
Díky softwaru Scala® QuickStart™ pro
zobrazovací zařízení 1 je vytváření profesionálních
zpráv snadné a rychlé. Pomocí softwaru Scala®
QuickStart™ vytvoříte požadovanou zprávu,
informace odešlete do displejů digitálního značení
HP umožňujícího zobrazení výrazných barev
a zákazníci si vás okamžitě všimnou. Zařízení HP
SignagePlayer mp8000r je speciálně navrženo
pro digitální značení a vysoce náročné provozní
podmínky.

Osloví zákazníky
Zaujměte zprávami a informacemi, které
zákazníkům umožní snadněji kontaktovat vaši
firmu. Přispějete tak k větší spokojenosti
zákazníků. Obsah zobrazený na digitálním
značení můžete vytvářet, aktualizovat, spravovat
a kontrolovat v rámci celé sítě digitálního značení,
takže se aktuální informace dostanou vždy a včas
na místo svého určení. Vy i zákazníci oceníte
změnu – spravujte data, informace o zákaznících
a další údaje na značeních HP SignagePlayers.
Díky naší spolupráci se špičkovými tvůrci softwaru
pro digitální značení můžete využít uživatelsky
přívětivého softwaru ke snadnému vytváření
a správě informací. I bez odborníka na informační
technologie obsluhu zařízení hravě zvládnete.
Vestavěné nástroje pro správu umožňují správu
a monitorování informací i v případě, že je
značení vypnuto.; Řešení digitálních značení HP
jsou navržena pro náročný, nepřetržitý provoz,
takže se můžete věnovat činnosti firmy a neztrácet
čas technologií. Více informací o zařízení HP
SignagePlayer mp8000r a řešení digitálního
značení HP naleznete na internetových stránkách
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Small Form Factor

Operační systém

Originální Windows® Embedded Standard 2009

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, mezipaměť L2 6 MB, FSB 1 333 MHz)

Čipová sada

Intel® Q45 Express

Grafická karta

Integrovaná karta Intel GMA 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); Adaptér HP DisplayPort na DVI-D; Adaptér HP DisplayPort na VGA

Zvuk

Integrovaný adaptér High Definition audio s kodekem Realtek ALC261 (všechny porty jsou stereofonní)

Komunikace

Síťový adaptér Intel 82567LM GbE
Volitelný bezdrátový adaptér 802.11 b/g/n (PCIe x1)

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 1 myš PS/2; 1 klávesnice PS/2; 1 port RJ-45; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 sériový port; 1 konektor pro
sluchátka; 1 port DisplayPort; 1 port VGA

Zabezpečení

Modul Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Silné zabezpečení (pomocí systému BIOS); Volitelné zakázání portu SATA (pomocí systému BIOS); Zámek
jednotky; Povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB (pomocí systému BIOS); Volitelné zakázání portů USB v továrně (uživatelsky
konfigurovatelné v systému BIOS); Řízení zápisu/spouštění vyměnitelných médií; Heslo po zapnutí počítače (pomocí systému BIOS); Heslo pro nastavení
(pomocí systému BIOS); Solenoidový zámek krytu a senzor; Podpora pro zámek skříně a zařízení kabelových zámků

Rozměry

33,8 x 37,85 x 10,0 cm

Hmotnost

Od 7,6 kg

Napájení

Napájecí zdroj 240 W s aktivní korekcí PFC
Napájecí zdroj 240 W s 85% účinností a aktivní korekcí PFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCI s nízkým profilem; 2 sloty PCIe x1 s nízkým profilem; 1 slot PCIe x16 s nízkým profilem

1 Software ke správě obsahu je dostupný v rámci měsíčního odběru produktu Scala Quickstart.
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Příslušenství a služby

3 roky do 4 hodin, 9x5
na místě zákazníka
kromě externího monitoru,
podpora HW

Hardwarová podpora HP 3 r 4 h 9x5 v rámci pracoviště pouze DT

Produktové číslo: U4863E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/pos

