HP SignagePlayer mp8200
Niech Cię zauważą

Zaprojektowany z myślą o cyfrowym oznakowaniu wydajny
odtwarzacz multimedialny umożliwia uzyskanie komunikatów,
które przyciągną uwagę klientów.

HP zaleca system Windows® 7.
Niewielki, lecz dysponujący dużą mocą
Ten niewielki, lecz wydajny odtwarzacz multimediów został
zoptymalizowany pod kątem wymagań najnowszych rozwiązań
z dziedziny oprogramowania do zarządzania cyfrowymi
oznakowaniami w celu zapewnienia bezproblemowego i
niezawodnego działania w wymagających warunkach.
Odtwarzacz HP SignagePlayer mp8200 jest dostarczany z
wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows®
Embedded Standard 7 dostrojonym do wymagań cyfrowych
oznakowań i gotowym do pracy, dzięki czemu odznacza się
możliwością łatwego i bezproblemowego wdrożenia. W
połączeniu z oprogramowaniem do cyfrowych oznakowań
odtwarzacz HP SignagePlayer mp8200 zapewnia użytkownikom
dostęp do niezbędnych technologii, pozwalających na tworzenie
cyfrowych oznakowań przykuwających uwagę klientów i
wywierających niezatarte wrażenie. Zwiększ sprzedaż i
efektywność komunikacji, korzystając z odtwarzacza HP
SignagePlayer mp8200.
Dostrojony do wymagań cyfrowych oznakowań
HP SignagePlayer mp8200 jest zoptymalizowany pod kątem
obsługi cyfrowego oznakowania i został zbudowany z myślą o
specyficznych cyklach eksploatacji cyfrowego oznakowania.
Wyposażony w szybkie procesory Intel® Core™1 odtwarzacz
HP SignagePlayer mp8200 dysponuje mocą niezbędną do
obsługi atrakcyjnych i wymagających treści cyfrowego
oznakowania. Dzięki wstępnie zainstalowanemu systemowi
operacyjnemu Windows® Embedded Standard 7 odtwarzacz HP
SignagePlayer mp8200 jest gotów do wdrożenia w środowisku
cyfrowych oznakowań.; Odtwarzacz HP SignagePlayer mp8200
można w łatwy, szybki i bezpieczny sposób zamocować z tyłu
wyświetlacza cyfrowych oznakowań HP2. Opcjonalna oddzielna
karta graficzna ATI Radeon zapewnia dodatkową moc do
obsługi nawet najbardziej wymagających cyfrowych oznakowań.
Opcjonalna karta sieci bezprzewodowej umożliwia elastyczność
i łatwość instalacji.

Sprawdzona technologia
Dzięki współpracy z wiodącymi producentami oprogramowania
urządzenia HP mp8200 są opatrzone certyfikatami
potwierdzającymi niezawodność odtwarzania złożonych treści
cyfrowych oznakowań.; Na konstrukcję odtwarzacza HP
SignagePlayer mp8200 składa się ponad 20 lat doświadczenia
w produkcji wyświetlaczy komercyjnych i urządzeń
komputerowych oraz najobszerniejsze w branży portfolio
wysokowydajnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki temu odtwarzacz
doskonale sprawdza się w wymagających środowiskach
wymagających nieprzerwanej pracy, pozwalając naszym
klientom skoncentrować się na prowadzeniu działalności, bez
zaprzątania sobie głowy kwestiami technicznymi. W połączeniu
z 3-letnią ograniczoną gwarancją i dostępnymi globalnie
usługami serwisu i pomocy technicznej HP odtwarzacz HP
SignagePlayer jest zawsze gotów do pracy.; Więcej informacji o
odtwarzaczu HP SignagePlayer mp8200 i rozwiązaniach HP
Digital Signage można znaleźć pod adresem
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
Obudowa

Ultra-slim desktop

System operacyjny

Oryginalny Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB pamięci podr., 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Q67 Express

Nośniki wyjmowalne

Napęd SATA DVD ROM typu slim

Grafika

Zintegrowany układ graficzny Intel HD 2000/3000; Karta graficzna ATI Radeon HD 5450 (512 MB); Adapter HP DisplayPort do DVI-D; Adapter HP DisplayPort do HDMI; Adapter HP
DisplayPort do VGA

Karta dźwiękowa

System dźwiękowy High Definition Audio z kodekiem Realtek ALC261 (wszystkie porty stereo)

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa Intel 82579LM GbE
Karta sieci bezprzew.Intel 802.11 a/b/g/n (opcj.)

Porty i złącza

10 portów USB 2.0; 1 klawiatura PS/2 ; 1 mysz PS/2; 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 wejście mikrofonu; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 wejście liniowe; 1 wyjście sygnałowe audio; 1
złącze RJ-45

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP (PS/2 lub USB) lub klawiatura HP BG1650 USB lub klawiatura HP Smartcard USB (opcjonalnie)
2-przyciskowa mysz PS/2 z przewijaniem lub 2-przyciskowa mysz optyczna USB z przewijaniem (opcjonalnie)

Bezpieczeństwo

Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Silne zabezpieczenie Stringent Security (przez BIOS); Wyłączanie portu SATA (przez BIOS); Blokada dysku; Włączanie/wyłączanie portu
szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS); Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (przez BIOS); Hasło
konfigurowania (przez BIOS); Czujnik otwarcia obudowy HP; Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem

Wymiary

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

Waga

Od 3,1 kg

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz 135 W o sprawności 87% — aktywny stabilizator PFC (zintegrowana karta graficzna)
Zewnętrzny zasilacz 180 W o sprawności 87% — aktywny stabilizator PFC (oddzielna karta graficzna)

Rozszerzenia

1 gniazdo MXM; 1 gniazdo mini PCIe
Jeden 6,35 cm (2,5 cala)

Gwarancja

Wsparcie działu usług HP — standardowa gwarancja 3-3-3 na części i robociznę obejmująca 3 lata naprawy na miejscu i 3 lata naprawy w następnym dniu roboczym. Warunki mogą
być różne w różnych krajach

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe informacje można
znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia
późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia
rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są
znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach.
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HP SignagePlayer mp8200
HP zaleca system Windows® 7.
Akcesoria i usługi

3-year 4-hour Same Day
Onsite 9/5

Przez 3 lata w razie wystąpienia problemu nierozwiązywalnego zdalnie w ciągu 4
godzin do siedziby klienta zostanie wysłany wykwalifikowany technik HP.

Numer produktu: U4863E

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

