HP SignagePlayer mp8200
Fark edilin

Dijital tabela için tasarlanan bu güçlü ortam yürütücü, iletişim
öğelerinizi müşterilerin dikkatini çekecek şekilde yürütmeye
hazırdır.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.
Küçük ama güçlü
Bu küçük ama güçlü ortam yürütücü, en zorlu dijital tabela
uygulamalarında sorunsuz ve güvenilir çalışma sağlamak üzere
en yeni dijital tabela içerik yönetimi ortam yazılımı ile çalışacak
şekilde optimize edilmiştir. Dijital tabelaya uygun Windows®
Embedded Standard 7 işletim sistemi ile birlikte ve kullanıma
hazır olarak sunulan HP SignagePlayer mp8200 kolay ve
sorunsuz dağıtıma olanak sağlar. Dijital tabela yazılımı ile
eşleştirildiğinde, HP SignagePlayer mp8200 müşterilerinizin
dikkatini çekmek ve unutulmaz bir etki yaratmak için gerek
duyduğunuz teknolojiyi içerir. Satışları ve iletişim öğelerinizin
etkinliğini artırmak için HP SignagePlayer mp8200 ürününü
kullanın.
Dijital tabelaya uygun olarak ince ayarları yapılmıştır
HP SignagePlayer mp8200, özellikle dijital tabela ortamları için
optimize edilmiştir ve zorlu dijital tabela iş döngüleri için
üretilmiştir. Güçlü Intel® Core™ teknolojisine sahip1 HP
SignagePlayer mp8200, zorlu dijital tabela içeriklerini göstermek
için gerek duyduğunuz tüm güce sahiptir. Windows® Embedded
Standard 7 işletim sisteminin yüklü bulunduğu HP SignagePlayer
mp8200, dijital tabela ortamlarında kullanıma hazırdır.; HP
SignagePlayer mp8200, sorunsuz, kolay ve güvenli bir şekilde
HP dijital tabela ekranları arkasına monte edilir2. İsteğe bağlı ATI
Radeon ayrı grafik kartı, en zorlu dinamik içerik gereksinimlerini
karşılayacak şekilde ilave güç sağlar. İsteğe bağlı kablosuz ağ
iletişimi, esneklik ve kurulum kolaylığı sağlar.
Güvenilir teknoloji
Lider yazılım satıcıları tarafından sertifika sahibi olan HP, HP
mp8200 ürününün karmaşık dijital tabela içerikleri yürütürken
güvenilir performans gösterdiğinin onayı olarak kurumsal alanda
en iyi yazılım şirketleriyle birlikte çalışır.; 20 yıldan fazla ekran ve
bilgi işlem tasarım uzmanlığı ve her boyuttaki kurum için çok
geniş bir yüksek performanslı çözümler portföyü sayesinde, HP
SignagePlayer mp8200, teknolojiniz yerine işinize
odaklanmanızı sağlamak için zorlu 7/24 perakende satış
ortamları ve en yeni dijital tabela uygulamalarına yönelik olarak
tasarlanmıştır. 3 yıllık sınırlı garanti ve dünya çapında HP hizmet
ve desteğine sahip HP SignagePlayer, siz istediğiniz anda
çalışmaya hazırdır.; HP SignagePlayer mp8200 veya HP Dijital
Tabela Çözümleri hakkında daha fazla bilgi için
www.hp.com/go/digitalsignage adresini ziyaret edin.
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ÖZELLİKLER
Form faktörü

Ultra ince masaüstü

İşletim Sistemi

Orijinal Windows® Embedded Standard 7

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® Q67 Express

Çıkartılabilir ortam

İnce SATA DVD-ROM

Grafik

Tümleşik Intel HD Grafik Kartı 2000/3000; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); HP DisplayPort - DVI-D bağdaştırıcı; HP DisplayPort - HDMI Bağdaştırıcı; HP DisplayPort - VGA bağdaştırıcı

Ses

Realtek ALC261 kodek bileşenli Yüksek Tanımlı Ses (tüm bağlantı noktaları stereodur)

İletişim

Tümleşik Intel 82579LM GbE
Intel 802.11 a/b/g/n kablosuz (isteğe bağlı)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

10 USB 2.0; 1 PS/2 klavye; 1 PS/2 fare; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 mikrofon girişi; 1 ses kulaklık jakı; 1 hat giriş; 1 ses hat çıkışı; 1 RJ-45

Giriş aygıtları

(İsteğe bağlı) HP Standart Klavye (PS/2 veya USB) veya HP USB BG1650 Klavye veya HP USB Smartcard Klavye
(İsteğe bağlı) HP PS/2 2 Düğmeli, Optik Kaydırmalı Fare veya HP USB 2 Düğmeli Optik, Kaydırmalı Fare

Güvenlik

Güvenilir Platform Modülü (TPM) 1.2; Stringent Security (BIOS üzerinden); SATA Bağlantı Noktası Devre Dışı Bırakma (BIOS üzerinden); Sürücü Kilidi; Seri, Paralel, USB etkinleştirme/devre
dışı bırakma (BIOS üzerinden); Çıkarılabilir Ortam Yazma/Önyükleme Kontrolü; Açılış Parolası (BIOS üzerinden); Kurulum Parolası (BIOS üzerinden); HP Başlık Algılayıcısı; Kasa kilidi ve
kablo kilidi araçları desteği

Boyutlar

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

Ağırlık

3,1 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

135 W %87 verimli harici güç kaynağı - aktif PFC (tümleşik grafik kartı için)
180 W %87 verimli harici güç kaynağı - aktif PFC (ayrı grafik kartı için)

Geliştirme Çözümleri

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

Garanti

Parça ve işçilik için 3 yıl yerinde ve 3 yıl sonraki iş günü servis olanağı sunan standart 3-3-3 garantisini içeren HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Şartlar ve koşullar ülkeden ülkeye
farklılık gösterebilir

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/pos
© Telif Hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle
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Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanmak için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın almayı ve/veya bir DVD sürücüsü
gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Gelecekte istendiği takdirde yükseltme yapılabilmesi için Windows 7 Professional diski dahil edilmiş olabilir. Bir son
kullanıcının bu sürüm düşürmeye hak kazanabilmesi için, o kullanıcının bir işletme (devlet veya eğitim kurumları dahil) olması gerekir ve yılda aynı özel görüntüye sahip en az 25 müşteri sistemi sipariş
etmesi beklenmektedir.
Intel, Core ve Pentium Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

3 yıl, 4 saat, Aynı Gün
Yerinde İş Saatleri
Dahilinde

3 yıllık garanti kapsamı içinde, HP'nin sorunu uzaktan çözememesi durumunda
aramanızın ardından 4 saat içinde bir HP yetkili teknisyeni bulunduğunuz yerde
hizmet verir.

Ürün numarası: U4863E

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.com/eu/supportassistant

