HP SignagePlayer mp8200
Bodite opaženi

Ta zmogljiv predvajalnik predstavnosti, izdelan za digitalno
prikazovanje, je pripravljen za izvajanje komunikacij, ki bodo
pritegnile pozornost strank.

HP priporoča Windows® 7.
Majhen, a zmogljiv
Ta majhen vendar zmogljiv predvajalnik predstavnosti je
optimiziran za delovanje z najnovejšo programsko opremo na
področju upravljanja medijev digitalnega prikazovanja, pri čemer
zagotavlja gladko in zanesljivo delovanje v zahtevnih aplikacijah
digitalnega prikazovanja. Predvajalnik HP SignagePlayer
mp8200 je s svojim operacijskim sistemom Windows®
Embedded Standard 7 prilagojen za digitalno prikazovanje in
pripravljen za uporabo na terenu, saj omogoča preprosto uvedbo
brez težav. Kadar je predvajalnik HP SignagePlayer mp8200
povezan s programsko opremo digitalnega prikazovanja,
zagotavlja tehnologijo, s katero lahko pritegnete pozornost
stranke in ustvarite nepozabne vtise. S predvajalnikom HP
SignagePlayer mp8200 si pomagajte pri povečanju prodaje in
izboljšajte učinkovitost svojih komunikacij.
Prilagojen za digitalno prikazovanje
Predvajalnik HP SignagePlayer mp8200 je posebej optimiziran
za medije digitalnega prikazovanja in izdelan za zahtevne cikle
delovanja digitalnega prikazovanja. Predvajalnik HP
SignagePlayer mp8200 zagotavlja vso moč, ki jo potrebujete za
predvajanje privlačnih vsebin digitalnega prikazovanja, saj je
izdelan na osnovi tehnologije Intel® Core™ 1. S predhodno
nameščenim operacijskim sistemom Windows® Embedded
Standard 7 je predvajalnik HP SignagePlayer mp8200
pripravljen na uvedbo v vaše okolje digitalnih prikazovalnikov.
Predvajalnik HP SignagePlayer mp8200 je mogoče preprosto in
varno pritrditi na hrbtno stran HP-jevega zaslona digitalnega
prikazovanja2. Izbirna ločena grafična kartica ATI Radeon
zagotavlja dodatno zmogljivost predvajalnika in ustreza najvišjim
zahtevam na področju predvajanja dinamičnih vsebin. Izbirna
možnost brezžičnega omrežja zagotavlja prilagodljivo in
preprosto namestitev.

Zaupanja vredna tehnologija
HP sodeluje z vodilnimi ponudniki programske opreme na trgu,
predvajalnik HP mp8200 pa potrjeno zagotavlja zanesljivo
delovanje pri predvajanju kompleksnih vsebin digitalnega
prikazovanja. HP se ponaša z več kot 20 leti poslovanja in
izkušenj na področju računalniškega inženiringa ter
najobsežnejšim portfeljem visokozmogljivih rešitev za podjetja
vseh velikosti na trgu. Predvajalnik HP SignagePlayer mp8200 je
izdelan za zahtevna prodajna okolja, ki zahtevajo razpoložljivost
24 ur na dan 7 dni v tednu, in omogoča uporabo najnovejših
aplikacij digitalnega prikazovanja, zaradi česar se boste lahko
osredotočili na vaše poslovanje in se vam ne bo treba ukvarjati s
tehnologijo. Predvajalnik HP SignagePlayer ima zagotovljeno
triletno omejeno garancijo ter HP-jeve storitve in podporo po
vsem svetu, zato je pripravljen za delo, ko ste pripravljeni tudi vi.
Za več informacij o predvajalniku HP SignagePlayer mp8200 ali
rešitvah HP Digital Signage nas obiščite na spletnem mestu
www.hp.com/go/digitalsignage.

HP SignagePlayer mp8200
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Ultratanko namizno ohišje

Operacijski sistem

Pristni Windows® Embedded Standard 7

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® Q67 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Tanki SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel HD Graphics 2000/3000; grafična kartica ATI Radeon HD 5450 (512 MB); Pretvornik HP DisplayPort v DVI-D; Pretvornik HP DisplayPort v HDMI;
Pretvornik HP DisplayPort v VGA

Zvočna kartica

Vgrajeni zvok High Definition Audio s kodekom Realtek ALC261 (vsa vrata so stereo)

Komunikacije

Vgrajena omrežna kartica Intel 82579LM GbE
Intel 802.11 a/b/g/n brezžični LAN (izbirno)

Vrata in priključki

10 USB 2.0; 1 vhod PS/2 za tipkovnico; 1 vhod PS/2 za miško; 1 VGA; 1 vrata DisplayPort; 1 vhod za mikrofon; 1 zvočni priključek za slušalke; 1 linijski vhod; 1 izhod za zvok; 1
priključek RJ-45

Vhodne naprave

(Izbirno) HP-jeva standardna tipkovnica (PS/2 ali USB) ali tipkovnica HP USB BG1650 ali HP-jeva tipkovnica USB s pametno kartico
(Izbirno) Optična miška HP PS/2 z dvema gumboma in drsnim kolescem ali optična miška HP USB z dvema gumboma in drsnim kolescem

Varnost

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (prek BIOS-a); Onemogočanje vrat SATA (prek BIOS-a); Zaklep pogona; Omogočanje/onemogočanje zaporednih in vzporednih
vrat ter vrat USB (prek BIOS-a); Nadzor pisanja na izmenljive nosilce podatkov in zagona z njih; Geslo za vklop (prek BIOS-a); Geslo za nastavitve (prek BIOS-a); Tipalo pokrova HP
Hood Sensor; Podpora za ključavnice ohišja in naprave za zaklepanje kablov

Mere

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

Teža

Že za 3,1 kg

Napajanje

zunanje, 135 W, 87 % učinkovitost napajanja – aktivni PFC (za integrirane grafične kartice)
zunanje, 180 W, 87 % učinkovitost napajanja – aktivni PFC (za ločene grafične kartice)

Možnosti razširitve

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

Garancija

Zaščiteni so s storitvami HP Services, ki vključujejo standardno garancijo 3-3-3 s triletno garancijo za popravilu na kraju uporabe in triletno garancijo za popravilo delov in delo. Pogoji in
določila se lahko razlikujejo glede na državo.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/pos
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Ta sistem bo za namestitev programske opreme Windows 7 in za popoln izkoristek njene funkcionalnosti morda zahteval nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo in/ali pogon DVD. Za
podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Priložen je tudi disk Windows 7 Professional, ki ga lahko po želji uporabite za morebitno nadgradnjo.
Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki letno kupijo vsaj 25 uporabniških sistemov z enako prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke
Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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HP SignagePlayer mp8200
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

3-letna podpora, pri
stranki še isti dan v 4h,
9–5

V odbobju 3 let velja, da če težave ne bo mogoče rešiti na daljavo, se bo v 4 urah
po prejetem klicu na vaši lokaciji oglasil pooblaščeni tehnik podjetja HP.

Številka izdelka: U4863E

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.com/eu/supportassistant

