HP SignagePlayer mp8000r
Bliv lagt mærke til

Denne stærke medieafspiller med Scala®
QuickStart™-software, der er bygget til digitalt skiltemateriale,
skaber kommunikation, der fanger kundernes opmærksomhed.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Få opmærksomhed
Det er ikke nok bare at præsentere et budskab.
Det skal være et budskab, der bliver lagt mærke
til. HP SignagePlayer mp8000r-serien er den
teknologi, du har brug for, for at få kundernes
opmærksomhed og skabe budskaber, der bliver
husket. Brug HP SignagePlayer mp8000r som en
hjælp til at øge salget og få en mere effektiv
kommunikation. HP SignagePlayer mp8000r, der
er en del af en komplet Digital Signage-løsning fra
HP, leverer oplysninger i et attraktivt format, der
underholder og engagerer, så kunderne får en
unik oplevelse, der giver resultat.
Bygget til digitalt skiltemateriale
Med operativsystemet Microsoft® Windows®
Embedded Standard 2009 og Scala®
QuickStart™-software forudinstalleret er HP
SignagePlayer mp8000r designet til problemfri og
pålidelig drift i forbindelse med krævende
anvendelser af digitalt skiltemateriale. Scala®
QuickStart™-software til installation af digitalt
skiltemateriale 1 gør det nemt og hurtigt at skabe
professionelt udseende budskaber. Du skal bare
bruge Scala® QuickStart™ til at skabe de
relevante budskaber og overføre informationerne
til dine HP Digital Signage Displays i flotte farver,
så får du kundernes opmærksomhed. HP
SignagePlayer mp8000r er specifikt optimeret til
digital signage-medier og bygget til krævende
brug.

Engager kunderne
Bliv lagt mærke til med relevante budskaber og
oplysninger, så kunden bliver mere interesseret i
din virksomhed, hvilket igen giver en større
kundetilfredshed. Fremstil, opdater, vedligehold og
overvåg indhold og enheder på tværs af netværk
med digitalt skiltemateriale, så de rette budskaber
når de rette kunder på det rette tidspunkt. Styr
dine data, kundeoplysninger og budskaber på HP
SignagePlayers, efterhånden som din virksomhed
og kundernes behov ændres.
Vores samarbejde med førende leverandører af
digital signage-software gør, at du kan benytte
integreret software til problemfrit at fremstille og
styre dine budskaber. Ingen it-chef - ikke noget
problem. Indbyggede administrationsværktøjer
hjælper dig med sikkert at administrere og
overvåge dine informationer, også når der er
slukket for skiltet.; HP Digital Signage-løsninger er
bygget til at køre i døgndrift, så du kan fokusere
på din forretning og ikke på teknologien. Du
finder flere oplysninger om HP SignagePlayer
mp8000r og HP Digital Signage-løsninger på
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Lille formfaktor

Operativsystem

Original Windows® Embedded Standard 2009

Processor

Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (3,00 GHz, 6 MB L2 cache, 1333 MHz FSB)

Chipsæt

Intel® Q45 Express

Grafik

Integreret Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); HP DisplayPort til DVI-D adapter; HP DisplayPort til VGA adapter

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC261 codec (alle stik er stereo)

Kommunikation

Intel 82567LM GbE
802.11 b/g/n trådløst (PCIe x1) tilbehør

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 PS/2 mus; 1 PS/2-tastatur; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 seriel; 1 hovedtelefonstik; 1 DisplayPort; 1 VGA

Sikkerhed

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (via BIOS); Deaktivering af SATA-port (via BIOS); Drevlås; Seriel, parallel, USB aktiveret/deaktiveret (via
BIOS); USB-port kan deaktiveres fra fabrikken (kan konfigureres af brugeren via BIOS); Skrive/boot-kontrol for udtageligt medie; Adgangskode ved start (via
BIOS); Adgangskode ved opsætning (via BIOS); Solenoidehættelås/sensor; Understøtter kabinethængelåse og kabellås-enheder

Mål

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

Vægt

Fra 7,6 kg

Strøm

240 W strømforsyning – active PFC
240 W strømforsyning med 85% effektivitetsgrad - active PFC

Udvidelsesløsninger

1 lavprofil PCI; 2 lavprofil PCIe x1; 1 lavprofil PCIe x16

1 Der fås indholdsstyringssoftware via månedligt abonnement på Scala Quickstart.
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Tilbehør og services

3 års HW-support, 4
timer, 9x5 hos kunden,
ekskl. ekstern skærm

HP 3 års HW-support 4 t. 9x5 hos kunden kun desktop

Produktnummer: U4863E
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