106,7 cm (42") širokoúhlý LCD monitor HP
LD4200 Digital Signage
Širokoúhlý 106,7 cm (42") displej HP pro veřejné
prostory je součástí jednolité řady řešení HP.

Širokoúhlý 106,7 cm (42") displej HP LD4200 pro veřejné prostory
dodává ostrý a jasný obraz ve vysokém rozlišení pro podniky,
zdravotnická zařízení, školy a veřejné prostory, kde je potřeba
zobrazovat velkou grafiku, text, video či profesionální reklamy na
jednom displeji či skupině displejů.

Špičkový monitor pro veřejné prostory s vysokým
výkonem
Jeho jas 500 cd/m², kontrastní poměr 1000:1
(dynamický kontrastní poměr 3000:1) a nativní
rozlišení 1920 x 1080 nabízejí skvělé možnosti
sledování při jasném i horším osvětlení. Velmi
široký pozorovací úhel 178 x 178 stupňů
umožňuje sledovat obrazovku téměř odkudkoli v
místnosti.

(Rozhraní HDMI nabízí port HDCP, který zajišťuje
lepší zabezpečení)

Bezstarostná dlouhodobá výdrž a spolehlivost
Na rozdíl od velkých televizních obrazovek je
displej HP LD4200 pro veřejné prostory navržen
pro neustálý dlouhodobý provoz. Byl všestranně
testován a navržen tak, aby fungoval okamžitě a
byl kompatibilní s podnikovými produkty HP.
Navíc se na něj vztahuje tříletá omezená záruka
Úchvatný design pro všechny podniky
společně se službami společnosti HP a podporou
Jeho elegantní černý design byl navržen, aby
od 65 000 technických pracovníků po celém
zapadl do stylových interiérů, jako jsou: • Displeje světě.
pokladních systémů v maloobchodech a
nákupních střediscích • Letiště a vlaková či
autobusová nádraží • Restaurace, kina a stadiony
• Univerzity, burzy, řídicí místnosti a další. Tento
širokoúhlý 106,7 cm (42") displej lze umístit v
poloze na šířku nebo na výšku a používat jej k
dynamickému zobrazování zpráv a grafiky na
vyžádání nebo k zobrazení obrazu na více
displejích z jednoho zdroje.
Koncové hardwarové řešení HP
Společnost HP vám může pomoci se snadnou
správou a maximálním využitím displeje díky
následujícím funkcím: • Montážní funkce VESA
pro zavěšení displeje na stěnu nebo podstavec
pro umístění na stůl (prodává se samostatně) •
Počítač, pracovní stanice nebo tenký klient HP pro
ukládání dat a řízení aktualizací (volitelná součást
sady) • Vysílání zvuku a videa prostřednictvím
kombinace vysílačů, rozdělovačů a vzdálených
přijímačů • Volitelné reproduktory • Maximální
možnosti připojení zajišťující širokou řadu vstupů.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ panelu

Širokoúhlá aktivní matice TFT

Viditelná plocha zobrazení

Širokoúhlý 107 cm (42")

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

500 cd/m²

Kontrastní poměr

1000:1; 3000:1 DCR (dynamický kontrastní poměr)

Rychlost odezvy

9 ms

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Vstupní signál

VGA; HDMI; komponentní port (2); kompozitní port (1); S-Video; Výstup VGA pro skládání displejů

Příkon

Automatické rozpoznání, 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

240 W maximálně, 220 W typicky, pohotovostní režim1 W

Rozměry

se stojanem:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
bez stojanu:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Hmotnost

24,5 kgse stojanem

Ergonomické funkce

Žádné

Ekologické

Provozní teplota:5 až 35 °C; Provozní vlhkost:10 až 80% RH

Certifikace a soulad s předpisy

UL UL60950-1 první vydání, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR část 15 třídy B,
ICES-003 třídy B, ICES-003 třídy B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, požadavky
KCC (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay – jen NA - Energy logistics, schválení EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá
konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.

4AA0-5553CSE. Květen 2010

106,7 cm (42") širokoúhlý LCD monitor HP
LD4200 Digital Signage

Příslušenství a služby

Volitelná sada HP
Speaker

Doplňte displej HP LD4200 o plný rozsah zvuku (10 W na reproduktor)
pomocí vzadu umístěného zvukového zesilovače a reproduktorů, které lze
připojit k zadní straně monitoru.

Produktové číslo: WD019AA

Stojan HP LD4200
Digital Signage

Odolný stojan připevněný ke spodní části displeje umožňuje umístit jednotku
jako součást stolního počítače nebo pracovní stanice.

Produktové číslo: WD018AA

Řešení HP pro digitální
značení určené
k montáži na stěnu
s jednoduchou
úchytkou
a bezpečnostní deskou

Řešení HP Digital Signage Wall Mount s úchytkou pro snadné připojení a
bezpečnostní podložkou je navrženo k použití s digitálními reklamními LCD
displeji HP. Možnost otočení o 90 stupňů nabízí použití v orientaci na šířku i
na výšku.

5 roky, následující
pracovní den na místě,
velký monitor,
hardwarová podpora

Nabízí pro váš produkt HP službu oprav hardwaru přímo u zákazníka,
kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: WB976AA

Produktové číslo: UE370E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

