HP SignagePlayer mp8000r
Κάντε τους να σας προσέξουν

Φτιαγμένο για ψηφιακή προβολή, αυτό το ισχυρό media player
με λογισμικό Scala® QuickStart™ προσφέρει επικοινωνία που
θα τραβήξει την προσοχή των πελατών σας.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Τραβήξτε την προσοχή
Δεν αρκεί μόνο να προβάλετε ένα μήνυμα. Πρέπει
και να το προσέξουν. Το HP SignagePlayer
mp8000r series διαθέτει την τεχνολογία που
χρειάζεστε για να τραβήξετε την προσοχή των
πελατών σας και να δημιουργήσετε εντυπώσεις.
Χρησιμοποιήστε το HP SignagePlayer mp8000r
για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας και να βελτιώσετε
την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας.
Μέρος της πλήρους λύσης ψηφιακής σήμανσης
της HP, το HP SignagePlayer mp8000r παρέχει
πληροφορίες με ελκυστικό τρόπο, ψυχαγωγώντας,
ενημερώνοντας και προσελκύοντας τους πελάτες σε
μια μοναδική εμπειρία.
Φτιαγμένο για ψηφιακή προβολή
Με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 και το λογισμικό Scala® QuickStart™, το
HP SignagePlayer mp8000r είναι σχεδιασμένο για
ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά
περιβάλλοντα ψηφιακής σήμανσης. Το λογισμικό
ψηφιακής σήμανσης Scala® QuickStart™ 1 κάνει
εύκολη και γρήγορη τη δημιουργία επαγγελματικών
μηνυμάτων προβολής. Χρησιμοποιήστε το Scala®
QuickStart™ για να δημιουργήσετε μηνύματα, να
προωθήσετε τις πληροφορίες σας στις οθόνες
ψηφιακής σήμανσης HP που διαθέτετε και να
τραβήξετε την προσοχή των πελατών σας. Το HP
SignagePlayer mp8000r είναι ειδικά
βελτιστοποιημένο για μέσα ψηφιακής σήμανσης και
κατασκευασμένο για απαιτητικές ανάγκες ψηφιακής
προβολής.

Προσελκύστε πελάτες
Τραβήξτε την προσοχή με μηνύματα και
πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους πελάτες σας
να κατανοήσουν την επιχείρησή σας, αυξάνοντας
ταυτόχρονα την ικανοποίησή τους. Δημιουργήστε,
ενημερώστε, διατηρήστε και παρακολουθήστε το
περιεχόμενο και τις συσκευές όλων των δικτύων
ψηφιακής σήμανσης, παρέχοντας το κατάλληλο
μήνυμα στο κατάλληλο κοινό, την κατάλληλη
στιγμή. Διαχειριστείτε τα δεδομένα, τις
πληροφορίες και τα μηνύματα των HP
SignagePlayers ανάλογα με τις ανάγκες της
επιχείρησης και των πελατών σας.
Η συνεργασία μας με κορυφαίους κατασκευαστές
λογισμικού ψηφιακής σήμανσης σάς επιτρέπει να
ενσωματώνετε το λογισμικό απρόσκοπτα για να
δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες
σας. Χωρίς διαχειριστή IT, χωρίς προβλήματα. Τα
ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης σάς
επιτρέπουν να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε
με ασφάλεια τις πληροφορίες σας, ακόμα και όταν
η οθόνη είναι κλειστή. Οι Λύσεις ψηφιακής
σήμανσης HP έχουν δημιουργηθεί για απαιτητική
και αδιάκοπη χρήση, έτσι ώστε να ασχολείστε με
την επιχείρησή σας, όχι την τεχνολογία. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HP
SignagePlayer mp8000r ή τις Λύσεις ψηφιακής
σήμανσης HP, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Μικρό μέγεθος

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows® Embedded Standard 2009

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® Q45 Express

Γραφικά

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel Graphics Media Accelerator 4500, NVIDIA GeForce 310 (512 MB), προσαρμογέας HP DisplayPort σε DVI-D,
προσαρμογέας HP DisplayPort σε VGA

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές)

Επικοινωνίες

Intel 82567LM GbE, προαιρετική ασύρματη σύνδεση 802.11 b/g/n (PCIe x1)

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 PS/2 για ποντίκι, 1 PS/2 για πληκτρολόγιο, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 σειριακή, 1 υποδοχή
ακουστικών, 1 DisplayPort, 1 VGA

Ασφάλεια

Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας,
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης, USB (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το εργοστάσιο (δυνατότητα
διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω
BIOS), κλειδαριά / αισθητήρας καλύμματος, υποστήριξη για λουκέτα πλαισίου και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο

Διαστάσεις

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 7,6 kg

Ισχύς

Τροφοδοσία 240W - ενεργή αντιστάθμιση φάσης, τροφοδοσία 240W με απόδοση 85% - ενεργή αντιστάθμιση φάσης

Λύσεις επέκτασης

1 PCI χαμηλού προφίλ, 2 PCIe x1 χαμηλού προφίλ, 1 PCIe χαμηλού προφίλ x16

1 Το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου διατίθεται μέσω μηνιαίας συνδρομής στο Scala Quickstart.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/pos
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Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Επιτόπια υποστήριξη
υλικού 3 έτη, απόκριση
εντός 4 ωρών 9x5, εκτός
εξωτ. οθόνης

Επιτόπια υποστήριξη υλικού HP 3 έτη, απόκριση εντός 4 ωρών 9x5, μόνο Desktop

Αριθμός προϊόντος: U4863E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/pos

