HP SignagePlayer mp8200
Zaujmite

Tento výkonný mediálny prehrávač je vytvorený na digital
signage a je pripravený viesť vašu komunikáciu tak, aby
pritiahla pozornosť zákazníkov.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Malý, no výkonný
Tento malý, ale výkonný mediálny prehrávač je optimalizovaný
na prácu s najnovším softvérom na správu obsahu digital
signage, čím poskytuje hladkú a spoľahlivú prevádzku v
náročných aplikáciách digital signage. HP SignagePlayer
mp8200 poskytuje jednoduchú a bezproblémovú inštaláciu a
dodáva sa s operačným systémom Windows® Embedded
Standard 7, ktorý je prispôsobený pre digital signage a
pripravený na nasadenie. V spojení so softvérom pre digital
signage má HP SignagePlayer mp8200 technológiu, ktorú
potrebujete na upútanie pozornosti zákazníkov a vytvorenie
pamätného dojmu. Použite HP SignagePlayer mp8200 na
zvýšenie predaja a zlepšenie účinnosti komunikácie.
Vyladený pre digital signage
HP SignagePlayer mp8200 je špeciálne optimalizovaný pre
médiá digital signage a vytvorený pre náročné pracovné cykly
digital signage. HP SignagePlayer mp8200 je postavený na
výkonnej technológii Intel® Core™1 a má taký výkon, aký
potrebujete na spustenie presvedčivého obsahu digital signage.
HP SignagePlayer mp8200 obsahuje predinštalovaný operačný
systém Windows® Embedded Standard 7, ktorý je pripravený na
nasadenie vo vašom prostredí digital signage.; HP SignagePlayer
mp8200 sa montuje úhľadne, jednoducho a bezpečne na zadnú
časť displeja digital signage HP2. Voliteľná samostatná grafika
ATI Radeon poskytuje ďalší výkon na uspokojenie
najnáročnejších požiadaviek na dynamický obsah. Voliteľná
bezdrôtová sieť poskytuje flexibilitu a jednoduchosť inštalácie.
Spoľahlivá technológia
Spoločnosť HP, certifikovaná poprednými dodávateľmi softvéru,
spolupracuje s najlepšími softvérovými spoločnosťami na trhu na
overenie spoľahlivého výkonu HP mp8200 pri prehrávaní
komplexného obsahu digital signage.; Po viac než 20 rokoch
skúseností v oblasti zobrazovacej a výpočtovej techniky a s
najrozsiahlejším portfóliom vysoko výkonných riešení v priemysle
pre podniky každej veľkosti je HP SignagePlayer mp8200
navrhnutý pre maloobchodné prostredie s nepretržitou
prevádzkou a pre najnovšie aplikácie digital signage, aby ste sa
mohli sústrediť na podnikanie a nie na technológie. HP
SignagePlayer je pripravený pracovať tam, kde sa nachádzate a
spoločnosť HP naň poskytuje 3-ročnú obmedzenú záruku a
celosvetové služby a podporu.; Ďalšie informácie o prehrávači
HP SignagePlayer mp8200 alebo riešeniach HP Digital Signage
nájdete na stránke www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Ultra tenký desktop

Operačný systém

Originálny Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, vyrovn. pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, vyrovn. pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Vymeniteľné médiá

Tenká SATA DVD-ROM

Grafika

Integrovaná grafika Intel HD Graphics 2000/3000; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); Adaptér HP DisplayPort na DVI-D; Adaptér HP DisplayPort na HDMI; Adaptér HP DisplayPort na
VGA

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením s kodekom Realtek ALC261 (všetky porty sú stereo)

Možnosti komunikácie

Integrovaná karta Intel 82579LM GbE
Bezdrôtová sieť Intel 802.11 a/b/g/n (voliteľná)

Porty a konektory

10 USB 2.0; 1 klávesnica PS/2; 1 myš PS/2; 1 VGA; 1 port DisplayPort; 1 vstup pre mikrofón; 1 konektor pre slúchadlá; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 RJ-45

Vstupné zariadenia

(Voliteľné) štandardná klávesnica HP (PS/2 alebo USB) alebo klávesnica HP USB BG1650 alebo klávesnica HP USB Smartcard
Voliteľná dvojtlačidlová myš PS/2 HP s kolieskom alebo dvojtlačidlová optická USB myš HP s kolieskom

Zabezpečenie

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (cez BIOS); Vypnutie portu SATA (cez BIOS); Zámka Drive Lock; Sériový, paralelný, zapnutie/vypnutie rozhrania USB (cez systém
BIOS); Ovládanie zapisovania/spúšťania z odpojiteľných médií; Heslo pri zapnutí (cez systém BIOS); Nastavovacie heslo (cez systém BIOS); Snímač krytu HP; Podpora zámkov šasi a
zariadení na zamknutie káblov

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 3,1 kg

Zdroj

Externé 135 W, 87 % efektivita napájania - aktívne PFC (pre integrované grafiky)
Externé 180 W, 87 % efektivita napájania - aktívne PFC (pre samostatné grafiky)

Riešenia pre rozšírenie

1 MXM; 1 mini PCIe
Jedno 6,35 cm (2,5")

Záruka

Zabezpečené službami HP Services, vrátane štandardnej záruky 3-3-3, ktorá obsahuje 3 rok servisu na mieste a 3 rok servisu na ďalší pracovný deň na súčiastky a prácu. Podmienky sa
líšia v závislosti od krajiny

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na predchádzajúcu verziu
(downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s
rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné
známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
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HP SignagePlayer mp8200
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

3-r. podp. do 4 h, v ten
istý deň u zák. 9/5

Ak spoločnosť HP nedokáže problém vyriešiť na diaľku, do 4 hodín od telefonátu
očakávajte príchod kvalifikovaného technika HP priamo k zákazníkovi, po dobu 3
rokov.

Číslo produktu: U4863E

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.com/eu/supportassistant)

