HP SignagePlayer mp8000r
Niech Cię zauważą

Zaprojektowany z myślą o cyfrowym oznakowaniu wydajny
odtwarzacz multimedialny z oprogramowaniem Scala®
QuickStart™ umożliwia uzyskanie komunikatów, które
przyciągną uwagę klientów.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Przyciągnij uwagę
Udostępnienie wiadomości to nie wszystko. Musisz
dać się zauważyć. Odtwarzacz HP SignagePlayer
z serii mp8000r pomoże przyciągnąć uwagę
klientów i zrobić na nich wrażenie. Zwiększ
sprzedaż i efektywność komunikacji, korzystając z
odtwarzacza HP SignagePlayer mp8000r.
Stanowiący jeden z elementów kompleksowego
rozwiązania cyfrowego oznakowania HP
odtwarzacz HP SignagePlayer mp8000r pomaga
przedstawić wiadomości w atrakcyjnym formacie,
który zapewnia rozrywkę, informację i
zaangażowanie klienta, umożliwiając uzyskanie
odpowiednich wyników.
Zaprojektowany z myślą o cyfrowym
oznakowaniu
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny
Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 oraz oprogramowanie Scala® QuickStart™
sprawia, że odtwarzacz HP SignagePlayer
mp8000r zapewnia płynne i niezawodne
działanie nawet w najbardziej wymagających
zastosowaniach. Dzięki oprogramowaniu do
wdrażania cyfrowego oznakowania Scala®
QuickStart™1 można szybko i łatwo tworzyć
profesjonalnie wyglądające wiadomości. Scala®
QuickStart™ pozwala tworzyć odpowiednie
wiadomości, wyświetlać informacje w kolorze na
wyświetlaczach HP Digital Signage i przyciągnąć
uwagę klientów. HP SignagePlayer mp8000r jest
zoptymalizowany pod kątem obsługi cyfrowego
oznakowania i został zbudowany z myślą o

specyficznych cyklach eksploatacji cyfrowego
oznakowania.
Zaangażuj klientów
Przyciągnij uwagę dzięki odpowiednim
komunikatom i wiadomościom, które pomogą
klientom nawiązać więź z Twoją firmą i zwiększą
ich zadowolenie. Twórz, aktualizuj, utrzymuj i
monitoruj treści oraz urządzenia w sieciach
cyfrowego oznakowania. Dzięki temu
odpowiednie wiadomości dotrą do odpowiednich
odbiorców we właściwym czasie. Zarządzaj
danymi, informacjami o klientach i
wiadomościami wyświetlanymi na odtwarzaczach
HP SignagePlayer, dostosowując je do rozwoju
firmy i zmian potrzeb klientów.
Dzięki współpracy z głównymi producentami
oprogramowania do obsługi cyfrowego
oznakowania możemy wykorzystać zintegrowane
rozwiązania, aby bezproblemowo tworzyć i
zarządzać informacjami. Nie ma administratora,
nie ma problemu. Wbudowane narzędzia do
zarządzania pomogą bezpiecznie zarządzać
informacjami i monitorować je, nawet gdy
urządzenie jest wyłączone.; Rozwiązania HP
Digital Signage zostały stworzone z myślą o
intensywnym użytkowaniu przez całą dobę, więc
możesz skoncentrować się na działalności firmy, a
nie na technologii. Więcej informacji o
odtwarzaczu HP SignagePlayer mp8000r i
rozwiązaniach HP Digital Signage można znaleźć
pod adresem www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
DANE TECHNICZNE
Obudowa

Small Form Factor

System operacyjny

Oryginalny Windows® Embedded Standard 2009

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, 6 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 1333 MHz)

Zestaw układów

Intel® Q45 Express

Grafika

Zintegrowany akcelerator Intel Graphics Media Accelerator 4500; Karta graficzna NVIDIA GeForce 310 (512 MB); Adapter HP DisplayPort do DVI-D;
Adapter HP DisplayPort do VGA

Karta dźwiękowa

System dźwiękowy High Definition Audio z kodekiem Realtek ALC261 (wszystkie porty stereo)

Komunikacja

Intel 82567LM GbE
opcj. karta bezprzewodowej sieci 802,11 b/g/n (PCIe x1)

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 mysz PS/2; 1 klawiatura PS/2; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu; 1 port szeregowy; 1 gniazdo
słuchawkowe; 1 złącze DisplayPort; 1 gniazdo VGA

Bezpieczeństwo

Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Silne zabezpieczenie Stringent Security (przez BIOS); Wyłączanie portu SATA (przez BIOS); Blokada dysku;
Włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS); Opcj. fabryczne wyłączenie portu USB (możliwość konfiguracji przez
użytkownika przez BIOS); Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (przez BIOS); Hasło
konfigurowania (przez BIOS); Elektromagnetyczny zamek/czujnik obudowy; Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem

Wymiary

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

Waga

Od 7,6 kg

Zasilanie

Zasilacz 240 W — aktywny stabilizator PFC
Zasilacz 240 W o sprawności 85% — aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 niskoprofilowe gniazdo PCI; 2 niskoprofilowe gniazdo PCIe x1; 1 niskoprofilowe gniazda PCIe x16

1 Oprogramowanie do zarządzania treścią jest dostępne w ramach miesięcznego abonamentu Scala Quickstart.
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Akcesoria i usługi

3-letnia gwarancja z
serwisem w miejscu
instalacji w ciągu 4
godzin od zgłoszenia, w
systemie 9x5, nie
obejmuje monitora
zewnętrznego, pomoc
techniczna do sprzętu

3-letnia gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin od zgłoszenia,
w systemie 9x5, tylko sprzęt (komputery biurkowe) HP

Numer produktu: U4863E
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