HP SignagePlayer mp8200
Tule huomatuksi

Tämä digitaalikylttejä varten kehitetty tehokas mediasoitin
tuottaa sisältöä, joka vangitsee asiakkaan huomion.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Pieni mutta tehokas
Tämä pieni, mutta tehokas mediasoitin on optimoitu uusimpien
digitaalisten kylttien sisällönhallintaan vaativien digitaalisten
kylttisovellusten sujuvaa ja luotettavaa esittämistä varten.
Digitaalisille kylteille hienosäädetyn, mukana tulevan Windows®
Embedded Standard 7 -käyttöjärjestelmän avulla HP
SignagePlayer mp8200 on valmis sisällön helppoon ja
ongelmattomaan esittämiseen. HP:n SignagePlayer mp8200
digitaaliseen kylttisovellukseen yhdistettynä tarjoaa teknologiaa
asiakkaasi huomion herättämiseksi ja unohtumattomien
vaikutelmien luomiseksi. HP SignagePlayer mp8200 -sarjan
käyttö kohentaa myyntiä ja tehostaa viestintää.
Hienosäädetty digitaalisille kylteille
HP SignagePlayer mp8200 on kehitetty käytettäväksi erityisesti
digitaalisissa kylteissä ja suunniteltu kestämään vaativassa
käytössä. Tehokkaaseen Intel® Core™ -teknologiaan1
perustuvassa HP SignagePlayerissa mp8200 on kaikki mitä
tarvitset vangitsevien digitaalisten kylttien esittämiseen. Valmiiksi
asennetulla Windows® Embedded Standard 7
-käyttöjärjestelmällä varustettu HP SignagePlayer mp8200 on
valmis digitaaliseen kylttiympäristöösi. HP SignagePlayer
mp8200 asentuu siististi, helposti ja turvallisesti HP:n digitaalisen
kylttinäytön2 taakse. Valinnainen ATI Radeon -erillisgrafiikka
tuottaa lisätehoa vaativimpienkin dynaamisten sisältöjen
esittämiseksi. Valinnainen langaton verkkoyhteys antaa
joustavuutta ja helpottaa asennusta.
Luotettu teknologia
Johtavien ohjelmistomyyjien sertifioima HP työskentelee alan
parhaiden ohjelmistoyritysten kanssa HP:n mp8200
sertifioimiseksi monimuotoisen digitaalisen kylttisisällön
luotettavaksi mediaksi. Yli 20 vuoden kokemuksella
liiketoimintanäytöistä ja tietokonejärjestelmistä sekä alan
laajimman, kaikenkokoisille yrityksille tarkoitetun suorituskykyisten
ratkaisujen portfolion tukemana HP:n SignagePlayer mp8200 on
valmistettu vaativiin 24/7-vähittäismyyntiympäristöihin ja
viimeisimmille digitaalisille kylttisovelluksille, jotta sinä voit
keskittyä liiketoimintaasi, ei tekniikkaan. HP SignagePlayer,
kolmen vuoden rajoitulla takuulla ja HP:n maailmanlaajuisella
huoltotuella, on valmis työhön silloin kuin sinäkin. HP
SignagePlayer mp8200 -sarjaa ja HP:n digitaalisia
kylttiratkaisuja koskevaa lisätietoa on osoitteessa
www.hp.com/go/digitalsignage.
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TEKNISET TIEDOT
Koko

Erittäin ohut pöytäkone

Käyttöjärjestelmä

Aito Windows® Embedded Standard 7

Prosessori

Intel® Core™ i5-2400S -suoritin (2,50 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) Intel® Core™ i3-2100 -suoritin (3,10 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® Q67 Express

Asemavaihtoehdot

Kapea SATA DVD-ROM

Näyttöominaisuudet

Sisäinen Intel HD Graphics 2000/3000, ATI Radeon HD 5450 (512 Mt) HP:n DisplayPort–DVI-D-sovitin HP:n DisplayPort–HDMI-sovitin HP:n DisplayPort–VGA-sovitin

Ääni

Realtek ALC261 -koodekilla saat High Definition Audion (kaikki portit ovat streoportteja)

Tietoliikenne

Sisäinen Intel 82579LM GbE Intel 802.11 a/b/g/n langaton (valinnainen)

Portit ja liittimet

10 USB 2.0 -porttia, 1 PS/2 -näppäimistö 1 PS/2-hiiri 1 VGA 1 DisplayPort 1 mikrofonituloa 1 kuulokeliitin 1 linjatulo 1 äänilinjalähtö 1 RJ-45-liitäntä

Syöttölaitteet

(Valinainen) HP-vakionäppäimistö (PS/2 tai USB) tai HP USB BG1650 -näppäimistö tai HP USB Smartcard -näppäimistö
Kaksipainikkeinen, vierityspainikkeella varustettu optinen HP-hiiri (PS/2) tai kaksipainikkeinen optinen HP-USB-hiiri

Suojaus

TPM 1.2, Stringent Security (BIOS) SATA-portin poistaminen käytöstä (BIOS) Drive Lock -asemalukko Sarja-, rinnakkais- ja USB-portin käyttöönotto ja käytöstä poisto (BIOS) Siirrettävän
tallennusvälineen hallinta (kirjoitus/käynnistys) Käynnistyssalasana (BIOS) Salasanan asetus (BIOS) HP:n kannen tunnistin Tuki kotelolukoille ja kaapelilukkolaitteille

Mitat

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

Paino

Peruspaino 3,1 kg

Virta

Ulkoinen 135 W:n virtalähde 87 % tehokkuudella – aktiivinen PFC (integroidulle grafiikalle) Ulkoinen 180 W:n virtalähde 87 % tehokkuudella – aktiivinen PFC (erilliselle grafiikalle)

Laajennusratkaisut

1 MXM 1 mini-PCIe
Yksi 6,35 cm (2,5’’)

Takuu

Tuotteeseen sisältyy HP:n palvelut, kuten 3-3-3-vakiotakuu. Se on kolmen vuoden takuu, johon kuuluu asiakkaan tiloissa tapahtuva huolto sekä työn ja osat käsittävä huolto seuraavana
arkipäivänä. Ehdot vaihtelevat maittain
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Lisävarusteet ja palvelut

3 vuotta, 4 tuntia saman
päivän aikana asiakkaan
tiloissa 9/5

Kolmen vuoden palvelu: neljän tunnin sisällä soitostasi HP:n valtuuttama teknikko
saapuu tiloihisi, jos HP ei voi ratkaista ongelmaa etänä.

Tuotenumero: U4863E

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on
saatavissa osoitteesta www.hp.com/eu/supportassistant

