HP SignagePlayer mp8000r
Fark edilin

Dijital tabela için tasarlanan, Scala® QuickStart™ yazılımlı bu
güçlü ortam oynatıcı, müşterilerin dikkatini çekmek için iletişim
öğeleri üretir.

Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Dikkat çekin
Sadece mesajınızı oraya koymanız yeterli değildir.
Fark edilmeniz gerekir. HP SignagePlayer
mp8000r serisi, müşterinizin dikkatini çekmek ve
akılda kalıcı izlenimler oluşturmak için ihtiyaç
duyduğunuz teknolojidir. Satışları ve iletişim
öğelerinizin etkinliğini artırmak için HP
SignagePlayer mp8000r ürününü kullanın. HP'nin
sunduğu tam bir dijital tabela çözümünün parçası
olarak, HP SignagePlayer mp8000r, sonuç
almanıza yardımcı olan eşsiz bir müşteri deneyimi
sunmak için bilgilerin eğlenceli ve dikkat çekici bir
biçimde sağlanmasına yardımcı olur.
Dijital tabela için tasarlanmıştır
Microsoft® Windows® Embedded Standard
2009 işletim sistemi ve Scala® QuickStart™
yazılımı önceden yüklü olan HP SignagePlayer
mp8000r, zorlu dijital tabela uygulamalarında
sorunsuz ve güvenilir işletim için tasarlanmıştır.
Scala® QuickStart™ dijital tabela dağıtım
yazılımı 1 profesyonel görünümlü mesajların hızlı
ve kolayca oluşturulmasını sağlar. İlgili mesajlar
oluşturmak, bilgileri HP Dijital Tabela
Ekranlarınızda harika renklerle göstermek ve
müşterinizin dikkatini çekmek için Scala®
QuickStart™ yazılımını kullanmanız yeterlidir. HP
SignagePlayer mp8000r, özellikle dijital tabela
ortamları için optimize edilmiştir ve zorlu dijital
tabela iş döngüleri için üretilmiştir.

Müşterilerle bağlantı kurun
Müşterilerinizin sunduğunuz ürün ve hizmetlerle
bağlantı kurmasına ve müşteri memnuniyetinin
artmasına yardımcı olan ilgili mesajlar ve bilgilerle
dikkat çekin. Dijital tabela ağlarında içerik ve
aygıt oluşturarak, güncelleştirerek, izleyerek ve
bunların bakımını yaparak doğru mesajı doğru
kişiye doğru zamanda verin. İşiniz ve müşteriniz
değişikliğe ihtiyaç duydukça HP
SignagePlayer'larda verilerinizi, müşteri
bilgilerinizi ve mesajlarınızı yönetin.
Dünyanın önde gelen dijital tabela yazılımı
üreticileriyle kurduğumuz ilişki, bilgilerinizi
sorunsuz bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için
tümleşik yazılım çözümünden yararlanmanıza
olanak sağlar. BT yöneticisi yok, sorun yok.
Yerleşik yönetim araçları, tabela kapalı olsa bile,
bilgilerinizi güvenli bir şekilde yönetmenize ve
izlemenize yardımcı olur.; HP Dijital Tabela
Çözümleri, zorlu 24/7 kullanımı için üretilmiştir,
böylece teknolojinizden ziyade işinize
odaklanabilirsiniz. HP SignagePlayer mp8000r
veya HP Dijital Tabela Çözümleri hakkında daha
fazla bilgi için www.hp.com/go/digitalsignage
adresini ziyaret edin.

HP SignagePlayer mp8000r
Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
ÖZELLİKLER
Form faktörü

Small Form Factor

İşletim Sistemi

Orijinal Windows® Embedded Standard 2009

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® Q45 Express

Grafik

Tümleşik Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce 310 (512 MB); HP DisplayPort - DVI-D bağdaştırıcı; HP DisplayPort - VGA bağdaştırıcı

Ses

Realtek ALC261 kodek bileşenli Yüksek Tanımlı Ses (tüm bağlantı noktaları stereodur)

İletişim

Intel 82567LM GbE
isteğe bağlı 802.11 b/g/n kablosuz (PCIe x1)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

6 USB 2.0; 1 PS/2 fare; 1 PS/2 klavye; 1 RJ-45; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi; 1 seri; 1 ses kulaklık jakı; 1 Ekran Bağlantı Noktası; 1 VGA

Güvenlik

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (BIOS üzerinden); SATA Bağlantı Noktası Devre Dışı Bırakma (BIOS üzerinden); Sürücü Kilidi; Seri,
Paralel, USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); Fabrikada isteğe bağlı USB Bağlantı Noktası Devre Dışı Bırakma (BIOS aracılığıyla kullanıcı
tarafından yapılandırılabilir); Çıkarılabilir Ortam Yazma/Önyükleme Kontrolü; Açılış Parolası (BIOS üzerinden); Kurulum Parolası (BIOS üzerinden); Selenoid
Başlık Kilidi / Algılayıcı; Kasa kilidi ve kablo kilidi araçları

Boyutlar

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

Ağırlık

7,6 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

240W güç kaynağı – aktif PFC
240W %85 verimli güç kaynağı - aktif PFC

Geliştirme Çözümleri

1 düşük profilli PCI; 2 düşük profilli PCIe x1; 1 düşük profilli PCIe x16

1 Aylık Scala Quickstart aboneliğiyle kullanılabilen içerik yönetimi yazılımı.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

3 yıl 4 saat, 9x5 Yerinde
Donanım Desteği (Harici
Monitör hariç)

HP 3 yıl 4 saat 9x5 Yerinde Yalnızca Masaüstü Donanım Desteği

Ürün numarası: U4863E
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