HP SignagePlayer mp8000r
Bodite opaženi

Ta zmogljiv predvajalnik predstavnosti s programsko opremo
Scala® QuickStart™, izdelan za digitalne napise, proizvaja
komunikacije, ki pritegnejo pozornost strank.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Pritegnite pozornost
Ni dovolj, da le objavite svoje sporočilo. Morate
biti opaženi. Predvajalniki HP SignagePlayer
mp8000r predstavljajo tehnologijo, ki jo
potrebujete, da pridobite pozornost strank in
ustvarite nepozabne vtise. S predvajalnikom HP
SignagePlayer mp8000r si pomagajte pri
povečanju prodaje in izboljšajte učinkovitost svojih
komunikacij. Predvajalnik HP SignagePlayer
mp8000r, ki je del celovite HP-jeve rešitve
digitalnega prikazovanja, vam pomaga, da
informacije podate v privlačni obliki, ki zabava,
obvešča in predstavlja edinstveno uporabniško
izkušnjo, ki prinaša rezultate.
Izdelano za digitalne napise
V predvajalniku HP SignagePlayer mp8000r, ki je
oblikovan za gladko in zanesljivo delovanje v
zahtevnih aplikacijah digitalnega prikazovanja, je
predhodno nameščen operacijski sistem
Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 in programska oprema Scala®
QuickStart™. Programska oprema za razvijanje
digitalnega prikazovanja Scala® QuickStart™ 1
pospešuje in poenostavlja ustvarjanje sporočil
profesionalnega videza. Programsko opremo
Scala® QuickStart™ preprosto uporabljajte za
ustvarjanje relevantnih sporočil, informacije do
zaslonov HP Digital Signage spravite v izjemnih
barvah in pritegnite pozornost svojih strank.
Predvajalnik HP SignagePlayer mp8000r je
posebej optimiziran za medije digitalnega
prikazovanja in zgrajen za zahtevne cikle
delovanja digitalnega prikazovanja.

Spodbudite stranke
Pritegnite pozornost z relevantnimi sporočili in
informacijami, ki vašim strankam pomagajo pri
povezovanju z vašim podjetjem, kar povečuje
njihovo zadovoljstvo. Ustvarite, posodabljajte in
nadzorujte vsebino in naprave v omrežjih
digitalnega prikazovanja, ter tako pravim ljudem
ob pravem času ponudite pravo sporočilo. V
predvajalnikih HP SignagePlayers upravljajte svoje
podatke, informacije za stranke in sporočila, saj
vaše podjetje in stranki potrebujejo spremembo.
Naš odnos z vodilnimi proizvajalci programske
opreme za digitalno prikazovanje vam omogoča,
da izkoristite vgrajeno programsko opremo za
brezhibno ustvarjanje in upravljanje svojih
informacij. Tudi če niste vodja IT, za vas ni težav.
Vgrajena orodja za upravljanje vam pomagajo pri
varnem upravljanju in nadziranju svojih informacij
tudi ko je znak izklopljen.; Rešitve HP Digital
Signage so izdelane za zahtevno uporabo 24 ur
na dan, 7 dni na teden, tako da se lahko
osredotočite na svoj posel in ne na tehnologijo. Za
več informacij o predvajalniku HP SignagePlayer
mp8000r ali rešitvah HP Digital Signage nas
obiščite na spletnem mestu
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Ohišje majhne velikosti

Operacijski sistem

Pristni Windows® Embedded Standard 2009

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E8400 (3.00 GHz, 6 MB L2 predpomnilnika, 1333 MHz FSB)

Nabor vezij

Intel® Q45 Express

Grafika

Vgrajen pospeševalnik Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); Pretvornik HP DisplayPort v DVI-D; Pretvornik HP DisplayPort
v VGA

Zvočna kartica

Vgrajeni zvok High Definition Audio s kodekom Realtek ALC261 (vsa vrata so stereo)

Komunikacije

Intel 82567LM GbE
dodatni brezžični protokol 802,11 b/g/n (reža PCIe x1)

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 miška PS/2; 1 tipkovnica PS/2; 1 RJ-45; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon; 1 zaporedna vrata; 1 zvočni priključek za
slušalke; 1 vrata DisplayPort; 1 VGA

Varnost

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (prek BIOS-a); Onemogočanje vrat SATA (prek BIOS-a); Zaklep pogona; Omogočanje/onemogočanje
zaporednih in vzporednih vrat ter vrat USB (prek BIOS-a); Možnost tovarniško onemogočenih vrat USB (možnost konfiguracije prek BIOS-a); Nadzor pisanja
na izmenljive nosilce podatkov in zagona z njih; Geslo za vklop (prek BIOS-a); Geslo za nastavitve (prek BIOS-a); Ključavnica Solenoid za pokrov/tipalo za
pokrov; Podpora za ključavnice ohišja in naprave za zaklepanje kablov

Mere

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

Teža

Že za 7,6 kg

Napajanje

Napajanje 240 W – aktivni PFC
85 % učinkovitost napajanja 240 W – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 PCI nizkega profila; 2 PCIe x1 nizkega profila; 1 PCIe x16 nizkega profila

1 Programska oprema za upravljanje vsebine na voljo prek mesečne naročnine na storitev Scala Quickstart.
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HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Pripomočki in storitve

4-urna podpora 9x5 za
strojno opremo pri stranki
razen za zunanji monitor
za 3 leta

HP-jeva 3-letna podpora 4h 9x5 pri stranki samo za strojno opremo

Številka izdelka: U4863E
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