HP SignagePlayer mp8000r
Tule huomatuksi

Tämä digitaalikylttejä varten kehitetty mediasoitin ja Scala®
QuickStart™ -ohjelmisto tuottavat sisältöä, joka vangitsee
asiakkaan huomion.

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Vangitse huomio
Viestin lähettäminen ei riitä. Sen täytyy myös tulla
huomatuksi. HP SignagePlayer mp8000r -sarjan
tekniikka kiinnittää asiakkaiden huomion ja jättää
pysyvän muistikuvan. HP SignagePlayer mp8000r
-sarjan käyttö kohentaa myyntiä ja tehostaa
viestintää. HP:n kattavaan
digitaalikylttijärjestelmään kuuluva HP
SignagePlayer mp8000r tarjoaa tiedon
houkuttelevassa muodossa, joka samaan aikaan
viihdyttää, kiinnittää asiakkaan huomion, toimittaa
viestin perille ja näin tuottaa halutut tulokset.
Digitaalikylttejä varten
HP SignagePlayer mp8000r -sarjaan on
esiasennettu Microsoft® Windows® Embedded
Standard 2009 -käyttöjärjestelmä ja Scala®
QuickStart™ -ohjelmisto, ja se on suunniteltu
toimimaan tasaisesti ja luotettavasti digitaalisissa
kylttiratkaisuissa. Digitaalikylttien Scala®
QuickStart™ -käyttöohjelmisto 1 tekee
ammattimaisesta viestinnästä helppoa ja nopeaa.
Luo tärkeät viestit Scala® QuickStart™
-ohjelmistossa, vie tiedot HP:n digitaaliseen
kylttinäyttöön ja kiinnitä asiakkaiden huomio. HP
SignagePlayer mp8000r on kehitetty käytettäväksi
erityisesti digitaalisissa kylteissä ja suunniteltu
kestämään vaativassa käytössä.

Kiinnitä asiakkaiden huomio
Kiinnitä asiakkaiden huomio tärkeisiin viesteihin ja
tietoon, joka saa sitoo asiakkaat yritykseesi ja
parantaa asiakastyytyväisyyttä. Luo, päivitä,
ylläpidä ja valvo sisältöä ja laitteita
digitaalikylttiverkostossa, ja saat varmasti viestin
perille oikealle yleisölle oikeaan aikaan. HP
SignagePlayer mahdollistaa asiakastietojen, muun
tiedon ja viestien hallinnan liiketoiminnan ja
asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.
Toimimme yhteistyössä johtavien
digitaalikylttivalmistajien kanssa, joten voit
hyödyntää integroitua ohjelmistoa saumattomasti
tiedon luomiseen ja hallintaan. Ei IT-huolia, ei
ongelmaa. Sisäisiä hallintatyökaluja
hyödyntämällä voit hallita ja valvoa tietoja
turvallisesti myös silloin, kun kyltistä on kytketty
virta.; HP:n digitaaliset kylttiratkaisut on tarkoitettu
vaativaan ympärivuorokautiseen käyttöön, joten
voit keskittyä tekniikan sijasta liiketoimintaan. HP
SignagePlayer mp8000r -sarjaa ja HP:n
digitaalisia kylttiratkaisuja koskevaa lisätietoa on
osoitteessa www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Koko

Pienikokoinen

Käyttöjärjestelmä

Aito Windows® Embedded Standard 2009

Prosessori

Intel® Core™2 Duo E8400 -prosessori (3 00 GHz, 6 Mt:n L2-välimuisti, 1 333 MHz:n FSB-väylä)

Piirisarja

Intel® Q45 Express

Näyttöominaisuudet

Sisäinen Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 Mt); HP:n DisplayPort–DVI-D-sovitin; HP:n DisplayPort–VGA-sovitin

Ääni

Realtek ALC261 -koodekilla saat High Definition Audion (kaikki portit ovat streoportteja)

Tietoliikenne

Intel 82567LM GbE
valinnainen 802,11 b/g/n langaton (PCIe x1)

Portit ja liittimet

6 x USB 2.0; 1 x PS/2-hiiri; 1 PS/2-näppäimistö; 1 RJ-45; 1 äänisisääntulo; 1 äänilähtö; 1 mikrofonitulo; 1 sarjaportti; 1 kuulokeliitin; 1 DisplayPort; 1 VGA

Suojaus

TPM 1.2; Stringent Security (BIOS); SATA-portin poistaminen käytöstä (BIOS); Drive Lock; Sarja-, rinnakkais- ja USB-portin käyttöönotto ja käytöstä poisto
(BIOS); Valinnainen USB-portin käytöstä poistaminen tehtaalla (käyttäjän määritettävissä BIOSissa); Siirrettävän tallennusvälineen hallinta
(kirjoitus/käynnistys); Käynnistyssalasana (BIOS); Salasanan asetus (BIOS); Solenoidi-kansilukko/-tunnistin; Tuki kotelolukoille ja kaapelilukkolaitteille

Mitat

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

Paino

Peruspaino 7,6 kg

Virta

240 W:n virtalähde – aktiivinen PFC
240 W:n virtalähde 85 % tehokkuudella – aktiivinen PFC

Laajennusratkaisut

1 matala PCI-paikka; 2 matalaa PCIe x1 -paikkaa; 1 matala PCIe x16 -paikka

1 Sisällönhallintaohjelmisto on saatavilla Scala Quickstart -kuukausitilauksen välityksellä.
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Lisävarusteet ja palvelut

3 vuoden, 4 tunnin
9x5-laitteistotuki paikan
päällä, ei sis. ulkoista
näyttöä

HP:n 3 vuoden, 4 tunnin vain pöytäkoneet kattava 9x5-laitteistotuki

Tuotenumero: U4863E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/pos

