HP SignagePlayer mp8200
Bliv lagt mærke til

Denne stærke medieafspiller, der er bygget til digital skiltning,
skaber kommunikation, der fanger kundernes opmærksomhed.

HP anbefaler Windows® 7.
Lille, men stærk
Denne lille, men stærke medieafspiller, er optimeret til at arbejde
med det nyeste administrationssoftware til digital skiltning, så de
mest krævende digitale skiltningsapplikationer kører uden
problemer. HP SignagePlayer mp8200, der leveres med
operativsystemet Windows® Embedded Standard 7, der er tunet
til digital skiltning, er klar til brug ude i marken og giver en nem
og problemfri installation. Når HP SignagePlayer mp8200
bruges sammen med software til digital skiltning, får du en
løsning, der bliver lagt mærke til, og som gør indtryk. Brug HP
SignagePlayer mp8200 som en hjælp til at øge salget og få en
mere effektiv kommunikation.
Fintunet til digital skiltning
HP SignagePlayer mp8200 er specifikt optimeret til digital
signage-medier og bygget til krævende brug. HP SignagePlayer
mp8200, der bygger på Intel® Core™-teknologi1, har alt den
kraft, du skal bruge til at køre digital skiltning. HP SignagePlayer
mp8200, der leveres med operativsystemet Windows®
Embedded Standard 7, er klar til implementering i dit miljø til
digital skiltning.; HP SignagePlayer mp8200 monteres nemt og
sikkert bag på en HP Digital Signage-skærm2. Særskilt ATI
Radeon-grafik (tilbehør) giver yderligere kraft, så selv de mest
omfattende krav i forbindelse med dynamisk indhold kan
opfyldes. Trådløst netværk (tilbehør) giver fleksibilitet og nem
installation.
Anerkendt teknologi
HP er certificeret af førende softwareleverandører og arbejder
sammen med branchens bedste softwarevirksomheder om at
certificere HP mp8200 til pålidelig ydelse i forbindelse med
afspilning af komplekst digitalt indhold.; Med mere end 20 års
ekspertise inden for professionelle skærme og it-teknologi samt
branchens mest omfattende portefølje af højtydende løsninger til
alle størrelser virksomheder, er HP SignagePlayer mp8200
bygget til krævende 24-timers drift i detailmiljøer samt de nyeste
applikationer til digital skiltning, så du kan fokusere på din
forretning, og ikke på teknologien. Din HP SignagePlayer, der er
omfattet af 3 års begrænset garanti samt HP's
verdensomspændende service og support, er klar, når du er.; Du
finder flere oplysninger om HP SignagePlayer mp8200 og HP
Digital Signage-løsninger på www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Ultraslank desktop

Operativsystem

Original Windows® Embedded Standard 7

Processor

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

Chipsæt

Intel® Q67 Express

Flytbare medier

Slankt SATA dvd-rom

Grafik

Integreret Intel HD-grafik 2000/3000; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); HP DisplayPort til DVI-D-adapter; HP DisplayPort til HDMI-adapter; HP DisplayPort til VGA-adapter

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC261 codec (alle stik er stereo)

Kommunikation

Integreret Intel 82579LM GbE
Intel 802.11 a/b/g/n trådløst (tilbehør)

Porte og stik

10 USB 2.0; 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 mikrofonstik; 1 hovedtelefonstik; 1 indgang; 1 lydudgang; 1 RJ-45

Input-enheder

(Tilbehør) HP standardtastatur (PS/2 eller USB) eller HP USB BG1650 tastatur eller HP USB Smartcard tastatur
(Tilbehør) 2-knappers HP PS/2 optisk scroll-mus eller 2-knappers HP optisk USB scroll-mus

Sikkerhed

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (via BIOS); Deaktivering af SATA-port (via BIOS); Drevlås; Seriel, parallel, USB aktiveret/deaktiveret (via BIOS); Skrive/boot-kontrol
for udtageligt medie; Adgangskode ved start (via BIOS); Adgangskode ved opsætning (via BIOS); HP-hættesensor; Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder

Mål

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

Vægt

Fra 3,1 kg

Strøm

Ekstern 135 W strømforsyning med 87% effektivitetsgrad - aktiv PFC (til integreret grafik)
Ekstern 180 W strømforsyning med 87% effektivitetsgrad - aktiv PFC (til særskilt grafik)

Udvidelsesløsninger

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

Garanti

Med HP Services, inklusive en 3-3-3 standardgaranti med 3 års service onsite og 3 års service næste arbejdsdag med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land
til land

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/pos
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Tilbehør og services

3 år, 4 år samme dag på
stedet 9/5

Når du ringer, går der højst 4 timer, inden en HP-kvalificeret tekniker banker på
døren, såfremt problemet ikke kan løses via fjernsupport. Gælder i 3 år.

Produktnummer: U4863E

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

