HP SignagePlayer mp8200
Faça-se notar

Concebido para sinalização digital, este potente leitor de
multimédia está pronto para fazer com que as suas
comunicações captem a atenção dos clientes.

A HP recomenda o Windows® 7.
Pequeno, mas potente
Este pequeno mas potente leitor de multimédia está optimizado
para trabalhar com o mais recente software de suportes de
gestão de conteúdos de sinalização digital para permitir um
funcionamento fiável e sem problemas em aplicações de
sinalização digital exigentes. Equipado com o sistema operativo
Windows® Embedded Standard 7 optimizado para sinalização
digital e pronto a ser implementado no terreno, o HP
SignagePlayer mp8200 permite implementações fáceis e sem
problemas. Quando conjugado com software de sinalização
digital, o HP SignagePlayer mp8200 tem a tecnologia necessária
para captar a atenção do seu cliente e criar impressões
inesquecíveis. Utilize o HP SignagePlayer mp8200 para o ajudar
a aumentar as vendas e a melhorar a eficácia das suas
comunicações.
Optimizado para sinalização digital
O HP SignagePlayer mp8200 foi especificamente optimizado
para suportes de sinalização digital e concebido para ciclos de
funcionamento de sinalização digital intensos. Baseado na
potente tecnologia Intel® Core™1, o HP SignagePlayer mp8200
tem toda a potência de que necessita para executar conteúdos
de sinalização digital atractivos. Com o sistema operativo
Windows® Embedded Standard 7 pré-instalado, o HP
SignagePlayer mp8200 está pronto a ser implementado no seu
ambiente de sinalização digital.; O HP SignagePlayer mp8200
adapta-se de forma organizada, fácil e segura à parte posterior
de um ecrã de sinalização digital HP2. A placa gráfica discreta
ATI Radeon opcional proporciona potência adicional para
satisfazer os requisitos de conteúdos dinâmicos mais exigentes. A
rede sem fios opcional proporciona flexibilidade e facilidade de
instalação.

Tecnologia de confiança
Com certificação dos principais fornecedores de software, a HP
trabalha com as melhores empresas de software para certificar o
HP mp8200 quanto a desempenho fiável na reprodução de
conteúdos de sinalização digital complexos.; Com mais de 20
anos de experiência em engenharia informática e monitores
empresariais e o mais abrangente portfólio de soluções de
elevado desempenho no sector para empresas de todos os
tamanhos, o HP SignagePlayer mp8200 foi concebido para
ambientes de venda a retalho com funcionamento contínuo
exigentes e as mais recentes aplicações de sinalização digital,
para que possa concentrar-se na sua empresa e não na
tecnologia. Com uma garantia limitada de 3 anos e a assistência
e suporte internacionais da HP, o HP SignagePlayer está pronto a
trabalhar quando assim o desejar.; Para obter mais informações
sobre o HP SignagePlayer mp8200 ou as soluções de
sinalização digital HP, visite-nos em
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

desktop ultra-fino

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7 genuíno

Processador

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

Chipset

Intel® Q67 Express

Suportes físicos amovíveis

DVD-ROM Slim SATA

Gráficos

Intel HD Graphics 2000/3000 integrada; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); Adaptador HP DisplayPort para DVI-D; Adaptador HP DisplayPort para HDMI; Adaptador HP DisplayPort
para VGA

Áudio

Áudio de alta definição com codec Realtek ALC261 (todas as portas são estéreo)

Comunicações

Intel 82579LM GbE integrado
Intel 802.11 a/b/g/n sem fios (opcional)

Portas e Ligações

10 USB 2.0; 1 teclado PS/2; 1 rato PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 entrada para microfone; 1 tomada de auscultadores áudio; 1 entrada de linha; 1 saída de linha áudio; 1 RJ-45

Dispositivos de Entrada

(Opcional) Teclado HP (PS/2 ou USB) ou teclado HP USB BG1650 ou Teclado Smartcard USB HP
(Opcional) Scroll Mouse PS/2 HP com 2 Botões ou Rato Óptico USB com roda de deslocamento

Segurança

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Segurança mais restrita (via BIOS); Desactivação de porta SATA (via BIOS); Bloqueio de unidade; Activação/desactivação USB, paralela, série (via
BIOS); Controlo de arranque/escrita em suportes amovíveis; Palavra-passe de ligação (via BIOS); Palavra-passe de configuração (via BIOS); HP Hood Sensor; Suporte para cadeados de
chassis e dispositivos de bloqueio de cabos

Dimensões

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

Peso

A partir de 3,1 kg

Alimentação

Fonte de alimentação externa de 135 W, com 87% de eficiência - PFC activo (para placas gráficas integradas)
Fonte de alimentação externa de 180 W, com 87% de eficiência - PFC activo (para placas gráficas discretas);

Soluções de Expansão

1 MXM; 1 mini PCIe
Um 6,35 cm (2,5 pol.)

Garantia

Protegido por Serviços HP, incluindo uma garantia standard 3-3-3 que proporciona 3 anos de assistência no local de instalação e 3 anos de assistência para peças e mão-de-obra no
dia útil seguinte. Os termos e as condições variam segundo o país

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços
da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido da funcionalidade
do Windows 7. Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações. Disco Windows Vista Business também pode ser incluído para futura actualização, se desejado. Para se
qualificar para esta redução, um utilizador final tem de ser uma empresa (incluindo instituição governamental ou educacional) e espera-se que encomende, anualmente, no mínimo 25 sistemas de
cliente com a mesma imagem personalizada;
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Microsoft, Windows e Windows Vista são
marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Windows Vista® é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou
noutros países.
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HP SignagePlayer mp8200
A HP recomenda o Windows® 7.
Acessórios e Serviços

3 anos, 4 horas, no
mesmo dia no local, 9/5

Quatro horas após a sua chamada, aguarde que um técnico qualificado HP o visite
no local se não for possível à HP solucionar os problemas, durante 3 anos.

Número do produto: U4863E

Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

