HP SignagePlayer mp8000r
Zaujmite

Tento výkonný mediálny prehrávač je vytvorený pre digitálne
popisy a vďaka softvéru Scala® QuickStart™ produkuje
popisy, ktoré pritiahnu pozornosť zákazníkov.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Priťahuje pozornosť
Nestačí len umiestniť svoju správu vonku. Musíte
zaujať. Rad HP SignagePlayer mp8000r je
technológia, ktorú potrebujete pre upútanie
pozornosti svojich zákazníkov a vytvorenie
pamätného dojmu. Použite HP SignagePlayer
mp8000r za účelom zvýšenia predaja a
zlepšenia efektivity komunikácie. HP
SignagePlayer mp8000r je súčasťou kompletného
riešenia popisov od HP a pomáha poskytovať
informácie v atraktívnom formáte, ktorý baví,
informuje a zaujíma pre jedinečný zážitok, ktorý
zákazníkovi poskytne výsledky.
Vytvorené pre digitálne popisy
S predinštalovaným operačným systémom
Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 a softvérom Scala® QuickStart™ je HP
SignagePlayer mp8000r určený pre plynulú a
spoľahlivú prevádzku v náročných aplikáciách
digitálnych popisov. Softvér pre rozmiestnenie
digitálnych popisov Scala® QuickStart™ 1
pomáha vytvárať profesionálne vyzerajúce správy
rýchlo a jednoducho. Jednoducho použite Scala®
QuickStart™ pre vytvorenie príslušnej správy,
vloženie informácie do vašich digitálnych
popisových displejov HP so žiarivými farbami a
získanie pozornosti zákazníka. HP SignagePlayer
mp8000r je špeciálne optimalizovaný pre
digitálne popisové médiá a vytvorený pre náročný
pracovný cyklus digitálnych popisov.

Upútajte zákazníkov
Pritiahnite pozornosť vďaka dôležitým správam a
informáciám, ktoré pomôžu vašim zákazníkom
spojiť sa s vašim podnikom, čím zvýšite
spokojnosť zákazníkov. Vytvárajte, aktualizujte,
udržiavajte a monitorujte obsah a zariadenia
prostredníctvom siete digitálnych popisov, ktoré
poskytujú ten správny odkaz správnym ľuďom v
správny čas. Spravujte svoje údaje, informácie o
zákazníkoch a správy pomocou HP
SignagePlayers, pretože váš podnik a zákazníci
potrebujú zmenu.
Naša spolupráca s poprednými výrobcami
softvéru pre digitálne popisy vám umožní využiť
integrovaný softvér pre plynulé vytváranie a
spravovanie informácií. Žiadny IT manažér,
žiadny problém. Zabudované nástroje pre správu
vám pomôžu bezpečne spravovať a sledovať
informácie, aj keď je popis vypnutý.; Riešenia HP
Digital Signage boli vytvorené pre náročné 24/7
použitie, takže sa môžete sústrediť na svoje
podnikanie a nie na technológiu. Pre ďalšie
informácie o riešeniach HP SignagePlayer
mp8000r alebo HP Digital Signage nás navštívte
na www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Small Form Factor:

Operačný systém

Originálny Windows® Embedded Standard 2009

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E8400 (3,00 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB L2, 1 333 MHz FSB)

Čipová sada

Intel® Q45 Express

Obrázky

Integrovaná grafika Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); Adaptér HP DisplayPort na DVI-D; Adaptér HP DisplayPort na
VGA

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením s kodekom Realtek ALC261 (všetky porty sú stereo)

Možnosti komunikácie

Intel 82567LM GbE
voliteľné bezdrôtové 802.11 b/g/n (PCIe x1)

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 PS/2 myš; 1 klávesnica PS/2; 1 RJ-45; 1 audio vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón; 1 sériový; 1 konektor pre slúchadlá; 1
DisplayPort; 1 VGA

Zabezpečenie

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (cez BIOS); Vypnutie portu SATA (cez BIOS); Zámok Drive Lock; Sériový, paralelný, zapnutie/vypnutie
USB (cez BIOS); Voliteľné vypnutie USB portu vo výrobe (konfigurovateľné používateľom cez BIOS); Kontrola zapisovania/spúšťania z odpojiteľných médií;
Heslo pri zapnutí (cez BIOS); Heslo pre nastavenie (cez BIOS); Solenoidový uzáver krytu/snímač; Podpora zámku šasi a zariadení pre zamknutie káblov

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 7,6 kg

Zdroj

240 W napájanie – aktívna PFC
240W 85% efektívne napájanie - aktívna PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 nízkoprofilový PCI; 2 nízkoprofilový PCIe x1; 1 nízkoprofilový PCIe x16

1 Softvér pre správu obsahu je dostupný prostredníctvom mesačných poplatkov spoločnosti Scala Quickstart.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/pos
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Príslušenstvo a služby

3 roky, 4 hodiny, 9x5 na
mieste okrem externého
monitora, hardvérová
podpora

HP 3 roky, 4 h, 9x5 na mieste, hardvérová podpora iba pre desktopy

Číslo produktu: U4863E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/pos

