HP SignagePlayer mp8000r
Faça-se notar

Concebido para sinalização digital, este potente leitor de
multimédia com software Scala® QuickStart™ produz
comunicações que captam a atenção dos clientes.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Capte a atenção
Apenas transmitir a mensagem não é suficiente.
Tem de fazer-se notar. O HP SignagePlayer Série
mp8000r é a tecnologia de que necessita para
captar a atenção do seu cliente e criar impressões
inesquecíveis. Utilize o HP SignagePlayer
mp8000r para o ajudar a aumentar as vendas e
a melhorar a eficácia das suas comunicações.
Como parte de uma completa solução de
sinalização digital da HP, o HP SignagePlayer
mp8000r ajuda a fornecer informações num
formato atractivo que diverte, informa e envolve,
para uma experiência de cliente única que produz
resultados.
Concebido para sinalização digital
Pré-instalado com o sistema operativo Microsoft®
Windows® Embedded Standard 2009 e o
software Scala® QuickStart™, o HP
SignagePlayer mp8000r foi concebido para um
funcionamento estável e fiável em aplicações de
sinalização digital exigentes. O software de
implementação de sinalização digital Scala®
QuickStart™ 1 torna a criação de mensagens com
aspecto profissional fácil e simples. Utilize o
Scala® QuickStart™ para criar mensagens
relevantes, envie a informação para os seus ecrãs
de sinalização digital HP com cores brilhantes e
prenda a atenção do seu cliente. O HP
SignagePlayer mp8000r foi especificamente
optimizado para suportes de sinalização digital e
concebido para ciclos de funcionamento de
sinalização digital intensos.

Envolva os clientes
Chame a atenção com informações e mensagens
relevantes que ajudam o seu cliente a manter-se
ligado à sua empresa, aumentando a satisfação
dos clientes. Crie, actualize, conserve e controle
conteúdos e dispositivos em redes de sinais
digitais, transmitindo a mensagem certa às
pessoas certas, na altura certa. Faça a gestão dos
seus dados, das informações de clientes e das
mensagens nos HP SignagePlayers à medida que
as necessidades da sua empresa e dos seus
clientes mudam.
A nossa relação com os principais criadores de
software de sinalização digital permite-lhe
desfrutar de software integrado para criar e gerir
as suas informações de forma perfeita. Se não
tem um responsável de TI, não há problema. As
ferramentas de gestão incorporadas ajudam-no a
gerir e controlar as suas informações de forma
segura, mesmo quando o sinal está desligado.;
As soluções de sinalização digital HP foram
concebidas para utilização contínua exigente,
pelo que pode concentrar-se no seu negócio e
não na sua tecnologia. Para obter mais
informações sobre o HP SignagePlayer mp8000r
ou as soluções de sinalização digital HP, visite-nos
em www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Pequeno formato

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 2009 genuíno

Processador

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

Chipset

Intel® Q45 Express

Gráficos

Integrated Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); DisplayPort para adaptador DVI-D HP; Adaptador DisplayPort para VGA
HP

Áudio

Áudio de alta definição com codec Realtek ALC261 (todas as portas são estéreo)

Comunicações

Intel 82567LM GbE
802.11 b/g/n sem fios opcional (PCIe x1)

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 rato PS/2; 1 teclado PS/2; 1 RJ-45; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada para microfone; 1 série; 1 tomada de auscultadores
áudio; 1 DisplayPort; 1 VGA

Segurança

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Segurança mais restrita (via BIOS); Desactivação de porta SATA (via BIOS); Bloqueio de unidade;
Activação/desactivação USB, paralela, série (via BIOS); Porta USB opcional desactivada na fábrica (configurável pelo utilizador via BIOS); Controlo de
arranque/suporte de escrita amovível; Palavra-passe de ligação (via BIOS); Password de configuração (via BIOS); Solenoid Hood Lock/Sensor; Suporta
cadeados para chassis e dispositivos de bloqueio de cabos

Dimensões

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

Peso

A partir de 7,6 kg

Alimentação

Fonte de alimentação de 240 W - PFC activo
Fonte de alimentação de 240 W com eficácia de 85% - PFC activo

Soluções de Expansão

1 PCI de baixo perfil; 2 PCIe x1 de baixo perfil; 1 PCIe x16 de baixo perfil

1 Software de gestão de conteúdos disponível através da subscrição mensal do Scala Quickstart.
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Acessórios e Serviços

Suporte HW, 3 anos, 4
horas, 9x5, no local,
excl. Monitor Externo

Suporte HW HP, 3 anos, 4 horas, 9x5, no local, apenas Desktop

Número do produto: U4863E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/pos

