HP SignagePlayer mp8000r
Digitális tartalomszolgáltatás

Ez a digitális tartalomszolgáltatásra tervezett, Scala®
QuickStart™ szoftvert alkalmazó médialejátszó ideális eszköz
az ügyfelek érdeklődésének felkeltésére.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Keltse fel ügyfelei figyelmét
A kívánt üzenet megjelenítése önmagában nem
elég. Fel is kell keltenie ügyfelei figyelmét. A HP
SignagePlayer mp8000r médialejátszók
tökéletesen alkalmasak arra, hogy ügyfelei
figyelmét felkeltse, és a megfelelő üzenetek
megjelenítésével hatással legyen rájuk. Javítsa
üzleti eredményeit és kommunikáljon minden
eddiginél hatákonyabban a HP SignagePlayer
mp8000r lejátszó segítségével! A HP átfogó
digitális tartalomszolgáltató megoldásának részét
képező HP SignagePlayer mp8000r segít abban,
hogy az információkat vonzó, informatív és
szórakoztató formában közvetítse, ezáltal olyan
közvetlen kapcsolatot alakítson ki ügyfeleivel,
amely garantáltan meghozza gyümölcsét.
Digitális tartalomszolgáltatásra tervezve
Az előre telepített Microsoft® Windows®
Embedded Standard 2009 operációs rendszerrel
és Scala® QuickStart™ szoftverrel kiegészített HP
SignagePlayer mp8000r folyamatos és
megbízható működést garantál, akár nagy
erőforrásigényű digitális tartalomszolgáltató
alkalmazások esetén is. A Scala® QuickStart™
digitális tartalomszolgáltató szoftver 1 segítségével
gyorsan és egyszerűen hozhat létre professzionális
megjelenésű üzeneteket. A célzott tartalmak
létrehozását támogató Scala® QuickStart™
megoldással és a ragyogó színeket megjelenítő
HP Digital Signage kijelzőkkel hatékonyan
ragadhatja meg ügyfelei figyelmét. A nagy
igénybevételre, akár folyamatos működésre

tervezett HP SignagePlayer mp8000r kifejezetten
digitális tartalomszolgáltató rendszerekhez készült.
Kerüljön közelebb ügyfeleihez
Releváns üzenetek és információk megjelenítésével
nem csak informálhatja ügyfeleit, de közelebb is
kerülhet hozzájuk, ezáltal növelheti
elégedettségüket. A kijelzőkön megjelenő
tartalmak megfelelő kiválasztásával és
komponálásával biztosíthatja, hogy üzenete a
megfelelő csoporthoz a megfelelő időben jusson
el. A HP SignagePlayer médialejátszók
segítségével hatékonyan, vállalkozása és ügyfelei
aktuális igényeinek megfelelően közvetíthet
üzeneteket ügyfelei számára.
Az információk létrehozását és kezelését a
területen piacvezető fejlesztők által kidolgozott,
integrált szoftvermegoldás segíti. Nincs szükség
informatikai felügyeletre, amivel időt és pénzt
takaríthat meg. A beépített kezelőeszközök
segítségével biztonságosan kezelheti és
felügyelheti információit, akár a megjelenítő
kikapcsolt állapotában is.; A nagy igénybevételre
tervezett HP Digital Signage megoldások
folyamatos és problémamentes működést tesznek
lehetővé, így Ön minden figyelmét az
üzletmenetnek szentelheti. A HP SignagePlayer
mp8000r sorozattal vagy a HP Digital Signage
megoldásokkal kapcsolatban további részleteket a
www.hp.com/go/digitalsignage weboldalon
talál.
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Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Kis helyigényű kialakítás

Operációs rendszer

Eredeti Windows® Embedded Standard 2009

Processzor

Intel® Core™2 Duo E8400 processzor (3,00 GHz, 6 MBL2 gyorsítótár, 1333 MHz FSB)

Lapkakészlet

Intel® Q45 Express

Grafikus rendszer

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

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer, Realtek ALC261 kodekkel (minden port sztereó)

Kommunikáció

Intel 82567LM GbE
Opcionális 802.11 b/g/n vezeték nélküli (PCIe x1)

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 PS/2 egér; 1 PS/2 billentyűzet; 1 RJ-45; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 mikrofonbemenet; 1 soros; 1 audió fejhallgató-csatlakozó; 1
DisplayPort; 1 VGA

Adatvédelem

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (BIOS-on keresztül); SATA port kikapcsolhatósága (BIOS-on keresztül); Meghajtózár; Soros, párhuzamos,
USB engedélyezése/letiltása (BIOS-on keresztül); USB-port opcionális gyári kikapcsolása (felhasználó által BIOS-on keresztül konfigurálható); Cserélhető
adathordozó írás- és betöltésvezérlése; Bekapcsolási jelszó (BIOS-on keresztül); Beállítási jelszó (BIOS-on keresztül); Mágneses burkolatzár és nyitásérzékelő;
Ház lakatok és kábelzár eszközök támogatása

Méretek

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

Súly

7,6 kg kezdősúly

Áramellátás

240 W-os tápegység – aktív PFC
240 W-os 85% hatásfokú tápegység – aktív PFC

Bővítési megoldások

1 alacsony profilú PCI; 2 alacsony profilú PCIe x1; 1 alacsony profilú PCIe x16

1 Tartalomkezelő szoftver, a Scala Quickstart alkalmazásra történő havi előfizetéssel érhető el.
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Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

3 év 4 órán belüli
helyszíni
hardvertámogatás, kiv.
külső monitor,
munkanapokon 9 órában

HP 3 év 4 órás helyszíni asztali PC hardvertámogatás, munkanapokon 9 órában

Termékszám: U4863E
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