HP SignagePlayer mp8200
Val op

Deze krachtige mediaplayer, die speciaal ontworpen is voor
digital signage, presenteert uw boodschap op een overtuigende
manier.

HP raadt Windows® 7 aan.
Klein maar krachtig
Deze kleine, krachtige mediaspeler is geoptimaliseerd voor de
nieuwste digital signage contentbeheersoftware en waarborgt
een probleemloos, betrouwbaar gebruik met veeleisende digital
signage-applicaties. De HP SignagePlayer mp8200 is
gemakkelijk en probleemloos te implementeren dankzij het
Windows® Embedded Standard 7 besturingssysteem, dat is
afgestemd op digital signage en klaar is verdere roll-outs. In
combinatie met digital signage-software biedt de HP
SignagePlayer mp8200 de technologie die u nodig heeft om de
aandacht te trekken en indruk op uw klanten te maken. Gebruik
de HP SignagePlayer mp8200 om de verkoop te verhogen en uw
communicatie effectiever te maken.
Speciaal ontwikkeld voor digital signage
HP SignagePlayer mp8200 is geoptimaliseerd voor digital
signage media en afgestemd op intensief gebruik. De HP
SignagePlayer mp8200 bevat Intel® Core™ technologie1 en
biedt alle kracht die nodig is om uw digital signage content
indrukwekkend te presenteren. Met het Windows® Embedded
Standard 7 besturingssysteem al voorgeïnstalleerd is de HP
SignagePlayer mp8200 klaar voor gebruik in uw digital
signage-omgeving.; HP SignagePlayer mp8200 kan eenvoudig
en veilig aan de achterzijde van een HP digital signage-scherm
worden gemonteerd2. De optionele ATI Radeon aparte grafische
kaart biedt extra kracht om veeleisende dynamische content te
presenteren. Een optioneel draadloos netwerk biedt flexibiliteit en
installatiegemak.
Beproefde technologie
Gecertificeerd door toonaangevende softwareleveranciers: HP
werkt samen met de beste softwarebedrijven in de industrie om
de HP mp8200 te certificeren voor de betrouwbare weergave
van complexe digital signage-content.; Met ruim 20 jaar ervaring
in het bouwen van beeldschermen en computers voor de
zakelijke markt en een portfolio met hoogwaardige oplossingen
voor alle segmenten, hebben wij de HP SignagePlayer mp8200
afgestemd op 24 x 7 gebruik in de retailomgeving en op de
nieuwste digital signage-applicaties, zodat u de aandacht bij uw
werk kunt houden en niet op de technologie hoeft te letten.
Dankzij 3 jaar garantie en ondersteuning van HP's wereldwijde
service en support is de HP SignagePlayer altijd klaar voor
gebruik.; Meer informatie over HP SignagePlayer mp8200 en HP
Digital Signage oplossingen is beschikbaar op
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Model

Ultra-slim desktop

Besturingssysteem

Legitieme 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)

Chipset

Intel® Q67 Express

Verwisselbare media

Laag-model SATA dvd-rom

Video

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

Audio

High-definition audio met Realtek ALC261 codec (alle poorten zijn stereo)

Communicatie

Geïntegreerde Intel 82579LM GbE
Intel 802.11 a/b/g/n wireless (optioneel)

Poorten en connectoren

10 USB 2.0; 1 PS/2 toetsenbord; 1 PS/2 muis; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 microfooningang; 1 hoofdtelefoonaansluiting; 1 lijningang; 1 audio-lijnuitgang; 1 RJ-45

Invoerapparaten

(Optioneel) HP standaard toetsenbord (PS/2 of USB) of HP USB BG1650 toetsenbord of HP USB Smartcard toetsenbord
(Optioneel) HP PS/2 2-knops optische scrollmuis of HP USB 2-knops optische scrollmuis

Beveiliging

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (via BIOS); SATA-poort uitschakelen (via BIOS); Drivevergrendeling; In/uitschakelen van seriële, parallelle, USB-poort (via BIOS);
Verwisselbare media schrijven / controle bij opstarten; Wachtwoord bij opstarten (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); HP sensor op de kap; Ondersteuning voor slot op de
behuizing en kabelsloten

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 3,1 kg

Voeding

Externe 135-Watt 87% efficiënte voeding – active PFC (voor geïntegreerde video)
Externe 180-Watt 87% efficiënte voeding – active PFC (voor aparte video)

Uitbreidingsoplossingen

1 MXM; 1 mini-PCIe
Eén 6,35-cm (2,5-inch)

Garantie

Beschermd door HP Services met een 3-3-3 standaardgarantie: 3 jaar on-site service en 3 jaar service op de volgende werkdag voor onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per
land

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten.
Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige upgrades. Alleen zakelijke eindgebruikers
(inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken
van de Microsoft® groep. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

4AA3-6952NLE. Oktober 2011

HP SignagePlayer mp8200
HP raadt Windows® 7 aan.
Accessoires en services

3 jaar onsite, zelfde dag
binnen 4 uur, 9 x 5

Binnen 4 uur na uw supportverzoek arriveert een door HP gekwalificeerd technicus
op locatie als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, 3 jaar.

Bestelnr.: U4863E

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.com/eu/supportassistant

