HP SignagePlayer mp8200
Digitális tartalomszolgáltatás

Ez a digitális tartalomkijelzésre tervezett, hatékony
médialejátszó ideális eszköz az ügyfelek érdeklődésének
felkeltésére.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Kicsi, de erős
Ez a kis méretű, mégis nagy teljesítményű médialejátszó
optimálisan használható a legújabb digitális
tartalomkijelzés-felügyeleti médiaszoftverekkel, és zökkenőmentes
és megbízható működést nyújt az igényes digitális
tartalomkijelzési alkalmazásokban. A digitális tartalomkijelzésre
szabott Windows® Embedded Standard 7 operációs rendszerrel
szállított, azonnal üzembe állítható HP SignagePlayer mp8200
könnyű és problémamentes rendszertelepítést tesz lehetővé.
Digitális tartalomkijelzési szoftverrel párosítva a HP
SignagePlayer mp8200 rendelkezik mindazzal a technológiával,
amely ügyfelei figyelmének felkeltéséhez és a jó benyomás
keltéséhez szükséges. Javítsa üzleti eredményeit és
kommunikáljon minden eddiginél hatékonyabban a HP
SignagePlayer mp8200 lejátszó segítségével!
A digitális tartalomkijelzésre finomhangolva
A nagy igénybevételre, akár folyamatos működésre tervezett HP
SignagePlayer mp8200 kifejezetten digitális tartalomkijelzési
rendszerekhez készült. A gyors Intel® Core™ technológiára1
épülő HP SignagePlayer mp8200 rendelkezik a hatásos digitális
tartalmak futtatásához szükséges teljesítménnyel. A Windows®
Embedded Standard 7 operációs rendszert előre telepítve
tartalmazó HP SignagePlayer mp8200 készen áll az Ön digitális
tartalomkijelzési környezetébe való telepítésre.; A HP
SignagePlayer mp8200 egyszerűen, rendezetten és
biztonságosan rögzíthető a HP digitális tartalomkijelzők
hátuljára2. Az opcionális ATI Radeon különálló grafikus kártya
teljesítménye a legigényesebb dinamikus tartalmak
követelményeinek is megfelel. Az opcionális vezeték nélküli
hálózatkezelés rugalmasságot és könnyű telepítést biztosít.

Megbízható technológia
A HP az iparág legjobb szoftvergyártóival működik együtt, hogy
minősítsék a HP mp8200 lejátszó megbízható működését
komplex digitális tartalmak lejátszására.; Több mint 20 év
tapasztalat üzleti kijelzők és számítástechnikai eszközök terén,
valamint az iparág legszélesebb portfóliója nagy teljesítményű
vállalati termékekből – ez áll a HP SignagePlayer mp8200
mögött, mely ideális 24 órás nagyigényű környezetek és a
legújabb digitális tartalomkijelzési alkalmazások számára – hogy
Ön az üzletre koncentrálhasson a technológia helyett. A 3 év
korlátozott garanciával és a HP globális szerviz- és támogatási
hátterével a HP SignagePlayer készen áll a munkára, ha Ön is.;
A HP SignagePlayer mp8200 készülékkel és a HP digitális
tartalomkijelzési megoldásokkal kapcsolatban további részleteket
a www.hp.com/go/digitalsignage webhelyen talál.

HP SignagePlayer mp8200
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Keskeny asztali

Operációs rendszer

Eredeti Windows® Embedded Standard 7

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® Q67 Express

Cserélhető hordozók

Vékony SATA DVD-ROM

Grafikus rendszer

Integrált Intel HD Graphics 2000/3000; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); HP DisplayPort – DVI-D adapter; HP DisplayPort – HDMI adapter; HP DisplayPort – VGA adapter

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer, Realtek ALC261 kodekkel (minden port sztereó)

Kommunikáció

Integrált Intel 82579LM GbE
Intel 802.11 a/b/g/n vezeték nélküli (opcionális)

Portok és csatlakozók

10 USB 2.0; 1 PS/2 billentyűzet; 1 PS/2 egér; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 mikrofonbemenet; 1 audió fejhallgató-csatlakozó; 1 vonali bemenet; 1 vonali hangkimenet; 1 RJ-45

Beviteli eszközök

(Opcionális) HP billentyűzet (PS/2 vagy USB) vagy HP USB BG1650 billentyűzet vagy HP USB billentyűzet intelligenskártya-olvasóval
(Opcionális) HP PS/2-es kétgombos, görgetőkerekes optikai egér vagy HP USB szabványú kétgombos görgetőkerekes optikai egér

Adatvédelem

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (BIOS-on keresztül); SATA port kikapcsolhatósága (BIOS-on keresztül); Meghajtózár; Soros, párhuzamos és USB port
engedélyezése/letiltása (BIOS-on keresztül); Cserélhető adathordozó írás- és betöltésvezérlése; Bekapcsolási jelszó (BIOS-on keresztül); Beállítási jelszó (BIOS-on keresztül); HP
burkolatérzékelő; Lakatok és kábelzár eszközök támogatása a házon

Méretek

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

Súly

3,1 kg kezdősúly

Áramellátás

Külső, 135 W-os, 87% hatásfokú tápegység – aktív PFC (integrált grafikus kártyához)
Külső, 180 W-os, 87% hatásfokú tápegység – aktív PFC (különálló grafikus kártyához)

Bővítési megoldások

1 MXM; 1 mini PCIe
Egy 6,35 cm-es (2,5"-es)

Garancia

A HP Services szolgáltatás által biztosított 3-3-3 éves alapjótállás, 3 éves helyszíni szerviz és 3 éves következő munkanapi jótállás az alkatrészekre és javításra. A jótállás feltételei
országonként eltérők.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet.
Részletek: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Igény szerint a Windows 7 Professional telepítőlemezt is mellékeljük a jövőbeni frissítések elvégzéséhez. A korábbi változatokhoz
(„downgrade”) való jogosultság feltételei az alábbiak: a végfelhasználónak üzleti (illetve kormányzati vagy oktatási intézményekben dolgozó) felhasználónak kell lennie, és évente legalább 25,
azonos felszereltségű rendszert kell megrendelnie.
Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a
Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
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HP SignagePlayer mp8200
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

3 év 4 órás, a bejelentés
napján elérhető helyszíni
támogatás
munkanapokon 9 órában

A telefonhívás után 4 órán belül számíthat a HP technikus helyszíni kiszállására,
amennyiben a HP nem tudja távolról orvosolni a problémát – mindezt 3 évig.

Termékszám: U4863E

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja:
www.hp.com/eu/supportassistant

