HP SignagePlayer mp8200
Bli sett

Denne kraftige mediespilleren er bygd for digital skilting, og
produserer kommunikasjon som fanger kundenes
oppmerksomhet.

HP anbefaler Windows® 7.
Liten, men kraftig
Denne lille, men likevel kraftige, mediespilleren er optimalisert for
å virke med den nyeste programvaren for administrasjon av
digitalt skiltinnhold for å gi jevn og pålitelig drift ved krevende
digital skilting. HP SignagePlayer mp8200 leveres med et
Windows® Embedded Standard 7-operativsystem som er
finjustert for digital skilting og klar til utplassering, og gir enkel og
problemfrie utrullinger. I kombinasjon med programvare for
digital skilting har HP SignagePlayer mp8200 teknologien du
trenger for å tiltrekke deg kundenes oppmerksomhet og lage
minneverdige inntrykk. Bruk HP SignagePlayer mp8200 som
hjelp til å øke salget og forbedre effektiviteten i
kommunikasjonen.
Finjustert for digital skilting
HP SignagePlayer mp8200 er spesielt optimalisert for digitale
skiltmedier, og er bygd for krevende digital skilting. HP
SignagePlayer mp8200 er bygd på kraftig Intel®
Core™-teknologi1 og har datakraften du trenger for å kjøre
tiltalende digitalt skiltinnhold. HP SignagePlayer mp8200 har
Windows® Embedded Standard 7-operativsystemet
forhåndsinstallert, og er klar til utplassering i ditt miljø for digital
skilting.; HP SignagePlayer mp8200 festes enkelt og sikkert til
baksiden av en HP Digital Signage-skjerm2. ATI Radeon diskret
grafikk (tillegg) gir ekstra kraft til å dekke de mest krevende
behovene for dynamisk innhold. Trådløst nettverk (tillegg) gir
fleksibilitet og enkel installering.
Betrodd teknologi
Den er sertifisert av ledende programvareleverandører, og HP
samarbeider med de beste programvareselskapene på markedet
for å sertifisere HP mp8200 for pålitelig ytelse ved avspilling av
komplekst digitalt innhold.; Med mer enn 20 års ekspertise innen
konstruksjon av kontorskjermer og -datamaskiner, og markedets
mest ekspansive portefølje av høyytelsesløsninger for bedrifter av
alle størrelser, er HP SignagePlayer mp8200 bygd for krevende,
døgnåpne butikkmiljøer og de nyeste programmene for digital
skilting slik at du kan fokusere på bedriften og ikke teknologien.
Med en 3-årig begrenset garanti og HPs verdensdekkende
service og kundestøtte i ryggen er din HP SignagePlayer klar til
arbeid når du er det.; Hvis du vil vite mer om HP SignagePlayer
mp8200 eller HP Digital Signage-løsninger, kan du besøke oss
på www.hp.com/go/digitalsignage.
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SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Ultratynn bordmodell

Operativsystem

Ekte Windows® Embedded Standard 7

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Q67 Express

Uttakbare medier

Tynn SATA DVD-ROM

Grafikk

Integrert Intel HD Graphics 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-kodek (alle porter er stereo)

Kommunikasjon

Integrert Intel 82579LM GbE
Intel 802.11 a/b/g/n trådløst (tillegg)

Porter og kontakter

10 USB 2.0; 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 mikrofoninngang; 1 lydkontakt for hodetelefoner; 1 linjeinngang; 1 lydutgang; 1 RJ-45

Inndataenheter

(Tillegg) HP standardtastatur (PS/2 eller USB) eller HP USB BG1650-tastatur eller HP USB smartkorttastatur
(Tillegg) HP PS/2 2-knappers optisk mus med rullefunksjon eller HP USB 2-knappers optisk mus med rullefunksjon

Sikkerhet

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Sterk sikkerhet (via BIOS); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Stasjonslås; Aktivering/deaktivering av seriell, parallell og USB-port (via BIOS);
Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier; Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); HP dekselsensor; Støtte for chassis-hengelås og andre låseenheter

Mål

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

Vekt

Starter på 3,1 kg

Strøm

Ekstern 135 W 87 % effektiv strømforsyning - aktiv PFC (for integrert grafikk)
Ekstern 180 W 87 % effektiv strømforsyning - aktiv PFC (for diskret grafikk)

Utvidelsesløsninger

1 MXM; 1 mini-PCIe
Én 6,35 cm (2,5’’)

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert standardgaranti på 3-3-3 med 3 år på stedet og 3 år service neste arbeidsdag for deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/pos
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Tilbehør og tjenester

3 år, 4 timer på stedet
9/5

Innen 4 timer etter at du ringte kan du forvente at en HP-tekniker besøker deg på
stedet, hvis HP ikke kan løse problemet eksternt, i 3 år.

Produktnummer: U4863E

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

