HP SignagePlayer mp8000r
Bli sett

Denne kraftige mediespilleren med Scala®
QuickStart™-programvare er bygd for digital skilting, og
produserer kommunikasjon som fanger kundenes
oppmerksomhet.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Fang oppmerksomhet
Det er ikke nok å bare vise frem budskapet. Du må
bli lagt merke til. HP SignagePlayer
mp8000r-serien er teknologien du trenger for å
fange kundenes oppmerksomhet og lage
minneverdige inntrykk. Bruk HP SignagePlayer
mp8000r som hjelp til å øke salget og forbedre
effektiviteten i kommunikasjonen. HP
SignagePlayer mp8000r er en del av en full
løsning for digital skilting fra HP, og hjelper med å
formidle informasjon i et attraktivt format som
underholder, informerer og engasjerer og gir en
kundeopplevelse som gir resultater.

Engasjer kunder
Få oppmerksomhet med relevante meldinger og
informasjon som hjelper kunden med å etablere et
forhold til bedriften din, og få mer fornøyde
kunder. Lag, oppdater, vedlikehold og overvåk
innhold og enheter på tvers av nettverk med
digital skilting, og lever riktig budskap til riktig
målgruppe på riktig tidspunkt. Administrer data,
kundeinformasjon og budskap på HP
SignagePlayers i takt med endringer i bedriften og
kundenes behov.

Vårt forhold til ledende utviklere av programvare
for digital skilting lar deg dra nytte av integrert
Bygd for digital skilting
programvare slik at du sømløst kan lage og
HP SignagePlayer mp8000r er forhåndsinstallert
håndtere informasjonen din. Ingen IT-leder, ikke
med operativsystemet Microsoft® Windows®
noe problem. Innebygde administrasjonsverktøy
Embedded Standard 2009 og Scala®
hjelper deg med sikker administrasjon og
QuickStart™-programvare, og er laget for jevn og overvåking av informasjonen, selv når skiltet slås
pålitelig drift ved krevende digital skilting. Scala® av.; HP Digital Signage-løsninger er bygd for
QuickStart™-programvare for digital skilting 1 gjør krevende bruk døgnet rundt slik at du kan
det raskt og enkelt å lage meldinger med
konsentrere deg om bedriften og ikke teknologien.
profesjonelt utseende. Bruk Scala® QuickStart™ til Hvis du vil vite mer om HP SignagePlayer
å lage relevante meldinger, overfør informasjonen mp8000r eller HP Digital Signage-løsninger, kan
til dine HP Digital Signage-skjermer i strålende
du besøke oss på
farger, og fang kundenes oppmerksomhet. HP
www.hp.com/go/digitalsignage.
SignagePlayer mp8000r er spesielt optimalisert
for digitale skiltmedier, og er bygd for krevende
digital skilting.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Liten formfaktor

Operativsystem

Ekte Windows® Embedded Standard 2009

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Q45 Express

Grafikk

Integrert 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-kodek (alle porter er stereo)

Kommunikasjon

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

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 PS/2-mus; 1 PS/2-tastatur; 1 RJ-45; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 1 seriell; 1 lydkontakt for hodetelefoner; 1 DisplayPort; 1
VGA

Sikkerhet

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Sterk sikkerhet (via BIOS); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Stasjonslås; Aktivering/deaktivering av seriell, parallell
og USB-port (via BIOS); Deaktivering av USB-port fra fabrikk som tillegg (kan konfigureres av bruker via BIOS); Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier;
Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Solenioddeksellås / sensor; Støtte for chassis-hengelås og andre låseenheter

Mål

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

Vekt

Starter på 7,6 kg

Strøm

240 W strømforsyning - aktiv PFC
240 W 85 % effektiv strømforsyning - aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

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

1 Programvare for innholdsadministrasjon tilgjengelig via månedlig abonnement på Scala Quickstart.
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Tilbehør og tjenester

3 år maskinvarestøtte på
stedet innen 4 timer 9x5,
unntatt ekstern skjerm

HP 3 år maskinv.st. 4t 9x5 på stedet for stasjonær

Produktnummer: U4863E
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