HP SignagePlayer mp8000r
Val op

Deze krachtige mediaplayer met Scala® QuickStart™ software,
die ontworpen is voor digital signage, presenteert
communicatiemateriaal dat klanten weet te boeien.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Trek de aandacht
Alleen een boodschap tonen is niet voldoende. U
moet echt opvallen. De HP SignagePlayer
mp8000r serie biedt de technologie die u nodig
heeft om de aandacht van klanten te trekken en
blijvend indruk te maken. Gebruik de HP
SignagePlayer mp8000r om de verkoop te
verhogen en uw communicatie effectiever te
maken. HP SignagePlayer mp8000r maakt deel
uit van de complete digital signageoplossing van
HP, die informatie in een aantrekkelijk,
onderhoudend formaat presenteert zodat u uw
klanten informeert en interesseert én resultaat
behaalt.
Ontworpen voor digital signage
Het Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 besturingssysteem en Scala® QuickStart™
software zijn voorgeïnstalleerd op de HP
SignagePlayer mp8000r, die ontworpen is voor
een probleemloze, betrouwbare werking met
veeleisende digital signage-applicaties. Met
QuickStart™ Digital Signage
implementatiesoftware van Scala® 1 creëert u snel
en gemakkelijk professioneel uitziende reclame en
informatie. U gebruikt Scala® QuickStart™ om
relevante boodschappen te creëren, stuurt de
informatie in briljante kleuren naar uw HP Digital
Signage Displays en trekt beslist de aandacht van
klanten. HP SignagePlayer mp8000r is
geoptimaliseerd voor digital signage media en
afgestemd op intensief gebruik.

Interesseer klanten
Trek de aandacht met relevante reclame en
informatie om klanten te interesseren in uw bedrijf
en de klanttevredenheid te verhogen. U kunt
content creëren, bijwerken, onderhouden en
bewaken in een netwerk van digital
signageapparatuur, zodat u altijd op het juiste
moment de juiste boodschap presenteert aan het
juiste publiek. En als de behoeften van uw bedrijf
of uw klanten veranderen, kunt u uw data,
klantgegevens en informatie op HP
SignagePlayers aanpassen.
Dankzij onze relaties met toonaangevende
producenten van digital signage software kunt u
uw informatie naadloos creëren en beheren met
de geïntegreerde software. Geen IT-beheerder,
geen probleem Met de ingebouwde beheertools
kunt u uw informatie veilig beheren en bewaken,
zelfs als het scherm uitgeschakeld is.; HP Digital
Signage oplossingen zijn gebouwd voor 24 x 7
continugebruik, zodat u zich met uw bedrijf kunt
bezighouden in plaats van met technologie. Meer
informatie over HP SignagePlayer mp8000r en HP
Digital Signage oplossingen is beschikbaar op:
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
SPECIFICATIES
Model

Small form factor

Besturingssysteem

Legitieme Windows® Embedded Standard 2009

Processor

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

Chipset

Intel® Q45 Express

Video

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

Audio

High-definition audio met Realtek ALC261 codec (alle poorten zijn stereo)

Communicatie

Intel 82567LM GbE
optioneel 802.11 b/g/n wireless (PCIe x1)

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 PS/2 muis; 1 PS/2 toetsenbord; 1 RJ-45; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 1 serieel; 1 hoofdtelefoonaansluiting; 1
DisplayPort; 1 VGA

Beveiliging

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (via BIOS); SATA-poort uitschakelen (via BIOS); Drivevergrendeling; In/uitschakelen van seriële,
parallelle, USB-poort (via BIOS); Optioneel uitschakelen van USB-poort in fabriek (door gebruiker te configureren via BIOS); Verwisselbare media schrijven /
controle bij opstarten; Wachtwoord bij opstarten (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); Solenoid-slot op behuizing/sensor; Ondersteuning voor slot
op behuizing en kabelsloten

Afmetingen

33,8 x 37,85 x 10 cm

Gewicht

Vanaf 7,6 kg

Voeding

240-Watt voeding – active PFC
240-Watt 85% efficiënte voeding – active PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 laag-model PCI; 2 laag-model PCIe x1; 1 laag-model PCIe x16

1 Contentbeheersoftware is beschikbaar via een maandabonnement op Scala Quickstart.
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Accessoires en services

3 jaar, onsite binnen 4
uur, 9 x 5, excl. externe
monitor, HW support

HP 3 jaar, onsite binnen 4 uur, 9 x 5, alleen desktop, HW support
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