HP SignagePlayer mp8200
Κάντε τους να σας προσέξουν

Αυτή η ισχυρή πλατφόρμα αναπαραγωγής μέσων έχει σχεδιαστεί
για συστήματα ψηφιακής σήμανσης και προσφέρει επικοινωνία
που θα τραβήξει την προσοχή των πελατών.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Μικρός αλλά ισχυρός
Αυτή η μικρή αλλά ισχυρή πλατφόρμα αναπαραγωγής μέσων έχει
βελτιστοποιηθεί ώστε να συνεργάζεται με το πιο πρόσφατο
λογισμικό μέσων διαχείρισης περιεχομένου ψηφιακής σήμανσης
και να παρέχει ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικές
εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης. Το HP SignagePlayer mp8200
παρέχεται με λειτουργικό σύστημα Windows® Embedded
Standard 7 ειδικά προσαρμοσμένο για λύσεις ψηφιακής
σήμανσης και είναι έτοιμο προς υλοποίηση άμεσα και χωρίς
προβλήματα. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λογισμικό
ψηφιακής σήμανσης, το HP SignagePlayer mp8200 διαθέτει την
τεχνολογία που χρειάζεστε για να τραβήξετε την προσοχή των
πελατών σας και να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Χρησιμοποιήστε το
HP SignagePlayer mp8200 για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας και
να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας.
Ειδική σχεδίαση για ψηφιακή σήμανση
Το HP SignagePlayer mp8200 είναι ειδικά βελτιστοποιημένο για
μέσα ψηφιακής σήμανσης και κατασκευασμένο για απαιτητικές
ανάγκες ψηφιακής σήμανσης. Χάρη στη μοναδική τεχνολογία
Intel® Core™1, το HP SignagePlayer mp8200 έχει την ισχύ που
χρειάζεστε για την εκτέλεση απαιτητικού περιεχομένου ψηφιακής
σήμανσης. Με το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
Windows® Embedded Standard 7, η υλοποίηση του HP
SignagePlayer mp8200 στο περιβάλλον ψηφιακής σήμανσης
μπορεί να γίνει άμεσα. Το HP SignagePlayer mp8200 μπορεί να
τοποθετηθεί βολικά, εύκολα και με ασφάλεια στην πίσω πλευρά
μιας οθόνης ψηφιακής σήμανσης ΗΡ2. Τα προαιρετικά
αποκλειστικά γραφικά ATI Radeon παρέχουν την πρόσθετη ισχύ
που χρειάζεστε για το πλέον απαιτητικό δυναμικό περιεχόμενο. Η
προαιρετική ασύρματη δικτύωση παρέχει ευελιξία και εύκολη
εγκατάσταση.

Αξιόπιστη τεχνολογία
Πιστοποίηση από κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού: Η ΗΡ
συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρείες λογισμικού του κλάδου
προκειμένου να πιστοποιήσει την αξιόπιστη απόδοση του HP
mp8200 κατά την αναπαραγωγή πολύπλοκου περιεχομένου
ψηφιακής σήμανσης. Ενσωματώνοντας πάνω από 20 χρόνια
εξειδίκευσης στις επαγγελματικές συσκευές απεικόνισης και στον
προγραμματισμό και έχοντας την υποστήριξη του πλέον εκτενούς
χαρτοφυλακίου λύσεων υψηλής απόδοσης για επιχειρήσεις κάθε
μεγέθους, το HP SignagePlayer mp8200 έχει κατασκευαστεί για
απαιτητικά περιβάλλοντα λιανικής 24/7 και τις πιο πρόσφατες
εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης, ώστε να μπορείτε να
επικεντρώνεστε στην επιχείρησή σας και όχι στην τεχνολογία. Χάρη
στην τριετή περιορισμένη εγγύηση και την παγκόσμια εξυπηρέτηση
και υποστήριξη της ΗΡ, το HP SignagePlayer είναι διαθέσιμο για
χρήση όποτε θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
HP SignagePlayer mp8200 ή τις λύσεις ψηφιακής σήμανσης HP,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Ultra-slim desktop

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows® Embedded Standard 7

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® Q67 Express

Αποσπώμενα μέσα

Λεπτή μονάδα DVD-ROM SATA

Γραφικά

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel HD 2000/3000, ATI Radeon HD 5450 (512 MB), προσαρμογέας HP DisplayPort σε DVI-D, προσαρμογέας HP DisplayPort σε HDMI, προσαρμογέας
HP DisplayPort σε VGA

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα Intel 82579LM GbE, ασύρματο Intel 802.11 a/b/g/n (προαιρετικά)

Θύρες και υποδοχές

10 USB 2.0, 1 PS/2 για πληκτρολόγιο, 1 PS/2 για ποντίκι, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 είσοδος γραμμής, 1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45

Συσκευές εισόδου

(Προαιρετικό) Τυπικό πληκτρολόγιο HP (PS/2 ή USB), πληκτρολόγιο HP USB BG1650 ή πληκτρολόγιο HP USB με ενσωματωμένη Smartcard
(Προαιρετικό) Οπτικό ποντίκι κύλισης ΗΡ PS/2 2 κουμπιών ή οπτικό ποντίκι ΗΡ USB 2 κουμπιών

Ασφάλεια

Trusted Platform Module (TPM) 1.2, αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης,
USB θύρας (μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης από αφαιρούμενα μέσα, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), αισθητήρας καλύμματος HP, υποστήριξη
για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο

Διαστάσεις

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 3,1 kg

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 135 W με απόδοση 87% - ενεργή διόρθωση συντελεστή ισχύος (για ενσωματωμένα γραφικά), εξωτερικό τροφοδοτικό 180 W με απόδοση 87% - ενεργή διόρθωση
συντελεστή ισχύος (για αποκλειστικά γραφικά)

Λύσεις επέκτασης

1 MXM, 1 mini PCIe
Μία 6,35 cm (2,5'')

Εγγύηση

Με την κάλυψη των Υπηρεσιών HP, συμπεριλαμβανομένης τυπικής εγγύησης 3-3-3, με 3 έτη επιτόπου υποστήριξη και 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ανταλλακτικά και
εργασία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/pos
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HP SignagePlayer mp8200
Η HP συνιστά Windows® 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Επιτόπια αυθημερόν
υποστήριξη εντός 4 ωρών
9/5 για 3 έτη

Εντός 4 ωρών από την κλήση και εφόσον η ΗΡ δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα
απομακρυσμένα, θα φτάνει στο χώρο σας ένας εξειδικευμένος τεχνικός της ΗΡ. Αυτό
ισχύει για 3 χρόνια.

Αριθμός προϊόντος: U4863E

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.com/eu/supportassistant

