HP SignagePlayer mp8200
Zaujměte

Tento výkonný přehrávač médií pro veřejné prostory vám
umožní upoutat pozornost stávajících i potenciálních zákazníků.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Malý, ale výkonný
Tento malý, ale výkonný přehrávač médií byl optimalizován pro
nejnovější software správy obsahu pro veřejné prostory, aby byl
zajištěn snadný a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.
Zařízení HP SignagePlayer mp8200 je dodáváno s operačním
systémem Windows® Embedded Standard 7 optimalizovaným
pro obsah pro veřejné prostory a je plně připraveno pro snadné
a bezproblémové nasazení. Ve spojení se softwarem pro
přehrávání obsahu pro veřejné prostory nabízí zařízení HP
SignagePlayer mp8200 veškerou technologii, kterou potřebujete
k tomu, abyste upoutali pozornost zákazníků a silně na ně
zapůsobili. Zařízení HP SignagePlayer mp8200 zvýší prodej a
účinnost komunikace.
Určeno pro obsah pro veřejné prostory
Zařízení HP SignagePlayer mp8200 bylo speciálně navrženo pro
média pro veřejné prostory a vysoce náročné provozní
podmínky. Zařízení HP SignagePlayer mp8200 je založeno na
výkonné technologii Intel® Core™1 a nabízí veškerý výkon, který
potřebujete ke spouštění působivého obsahu pro veřejné prostory.
V zařízení HP SignagePlayer mp8200 je předinstalován operační
systém Windows® Embedded Standard 7, takže je připraveno
k nasazení do prostředí přehrávání obsahu pro veřejné prostory.;
Zařízení HP SignagePlayer mp8200 lze elegantně, snadno a
bezpečně upevnit na zadní stranu displeje HP pro veřejné
prostory2. Volitelná samostatná grafická karta ATI Radeon nabízí
zvýšený výkon pro splnění těch nejnáročnějších požadavků na
dynamický obsah. Volitelná bezdrátová síť poskytuje flexibilitu a
usnadňuje instalaci.
Důvěryhodná technologie
Společnost HP spolupracuje s čelními dodavateli softwaru, kteří
certifikovali zařízení HP mp8200 jako produkt, který spolehlivě
přehrává náročný obsah pro veřejné prostory.; Společnost má
více než 20leté zkušenosti v oblasti výroby firemních systémů a
zařízení pro přehrávání firemního obsahu a nabízí nejrychleji
rostoucí portfolio vysoce výkonných řešení pro firmu každé
velikosti. Zařízení HP SignagePlayer mp8200 je určeno pro
nejnáročnější maloobchodní prostředí s nepřetržitým provozem a
nejnovější aplikace pro veřejné prostory, abyste se mohli
soustředit na obchod, ne na technologii. Na zařízení HP
SignagePlayer se vztahuje 3letá omezená záruka a celosvětové
služby a podpora HP.; Více informací o zařízení HP
SignagePlayer mp8200 a řešení HP pro veřejné prostory
naleznete na webu www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Extrémně tenký stolní počítač

Operační systém

Originální Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Vyjímatelná média

SATA DVD-ROM, Slim

Grafická karta

Integrovaná grafická jednotka Intel HD 2000/3000; AMD Radeon HD 5450 (512 MB); adaptér HP DisplayPort/DVI-D; adaptér HP DisplayPort/HDMI; adaptér HP DisplayPort/VGA

Zvuk

Integrovaný adaptér High Definition audio s kodekem Realtek ALC261 (všechny porty jsou stereofonní)

Komunikace

Integrovaný adaptér Intel 82579LM GbE
adaptér bezdrátové sítě Intel 802.11 a/b/g/n (volitelný)

Porty a konektory

10x USB 2.0; 1x PS/2 pro klávesnici; 1x PS/2 pro myš; 1x VGA; 1x DisplayPort; 1 vstup pro mikrofon; 1 konektor pro sluchátka; 1 linkový vstup; 1 zvukový linkový výstup; 1x RJ-45

Vstupní zařízení

(Volitelné) Standardní klávesnice HP (PS/2 nebo USB) nebo klávesnice HP USB BG1650 nebo klávesnice HP USB Smartcard
(Volitelné) Myš HP PS/2 se 2 tlačítky a kolečkem nebo optická myš HP USB se 2 tlačítky a kolečkem

Zabezpečení

Modul Trusted Platform Module (TPM) 1.2; silné zabezpečení (přes systém BIOS); možnost zakázání portu SATA (v systému BIOS); zámek jednotky; povolení/zakázání sér. a paralel.
portů a portů USB (v systému BIOS); řízení zápisu/spouštění z vyměnitelných médií; heslo po zapnutí počítače (v systému BIOS); heslo pro nastavení (v systému BIOS); senzor krytu HP;
podpora pro zámek šasi a zařízení kabelových zámků

Rozměry

25,2 x 25,4 x 6,6 cm

Hmotnost

Od 3,1 kg

Napájení

Externí 135W napájecí zdroj s 87% účinností a aktivní korekcí PFC (pro integrovanou grafickou jednotku)
Externí 180W napájecí zdroj s 87% účinností a aktivní korekcí PFC (pro samostatnou grafickou kartu)

Možnosti rozšíření

1x MXM; 1x mini PCIe
1x 6,35 cm (2,5")

Záruka

Podpora služeb HP Services, včetně standardní záruky 3-3-3 vztahující se 3 roky na práci na místě a 3 roky na součásti a práci následující pracovní den. Podmínky záruky se mohou
v jednotlivých zemích lišit

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na webu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo
vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné
známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

4AA3-6952CSE. Říjen 2011

HP SignagePlayer mp8200
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

3 roky, do 4 hod. tentýž
den na místě (9/5)

Do 4 hodin od zavolání k vám přijede technik kvalifikovaný pro produkty HP, jestliže
problém nebude vyřešen společností HP vzdáleně (platí po dobu 3 let).

Produktové číslo: U4863E

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat
v ideálním stavu.

