HP LD4200 106,7 cm-es (42"-es), széles
képernyős LCD-kijelző digitális
tartalomszolgáltatáshoz (Digital Signage)

A HP 106,7 cm-es (42"-es) képátlójú digitális LCD
reklámtábla a tökéletesen kidolgozott HP megoldás
része.
A HP LD4200 106,7 cm-es (42"-es) széles képernyős digitális LCD
reklámtábla nagy méretű grafikák, szövegek, videók vagy
professzionális hirdetések éles, tiszta, széles, nagy felbontású digitális
megjelenítését teszi lehetővé egy vagy több széles képernyős digitális
LCD reklámtáblán vállalkozások, vendéglátók, iskolák és nyilvános
helyek számára.

Nagy teljesítményű, látványos plakátok
500 cd/m² fényerővel rendelkező képernyője,
1000:1 kontrasztaránya (3000:1 DCR) és 1920 x
1080 natív felbontása erős és gyenge
megvilágítás esetén egyaránt káprázatos látványt
kínál. A szuperszéles 178 x 178 fokos betekintési
szögtartomány a terem szinte bármelyik pontjáról
jól látható megjelenítést biztosít.
Megnyerő kialakítás bármely vállalkozás
számára.
A kecses fekete külső kialakítása révén jól
illeszkedik a divatos bel- vagy kültéri
környezetekbe, például: • Értékesítési helyi (POS)
kirakatok boltokban és bevásárlóközpontokban •
Repülőterek, vasúti és autóbusz-pályaudvarok •
Éttermek, mozik és stadionok • Egyetemek,
tőzsdék, vezérlőtermek és egyéb környezetek Ez a
106,7 cm-es (42"-es) kijelző vízszintesen és
függőlegesen is elhelyezhető, igény szerint
frissíthető vagy központi forrásból több kijelzőre
elküldött dinamikus üzeneteket, grafikákat
közvetíthet.
Teljes körű HP hardvermegoldás
A HP a kijelző(k) könnyű felügyeletét és maximális
kihasználását a következőkkel segíti: • VESA
szerelőelemek a kijelző falra rögzítéséhez vagy
pultra rakható állványra helyezéséhez (külön
vásárolható meg) • HP számítógép,
munkaállomás vagy vélkony kliens adattároláshoz
és a frissítések vezérléséhez (opcionálisan
csomagban kérhető) • Hang- és videoátvitel
átjátszók, jelelosztók és távoli vevőegységek
kombinációja révén • Opcionális hangszórók
hangvisszaadáshoz • Bemeneti csatlakozók teljes

körű csatlakoztathatóságot biztosító, széles
választéka. (A fokozott biztonság érdekében a
HDMI HDCP megoldást kínál)
Gondtalan, hosszú élettartam és megbízhatóság
A nagy tévéképernyőkkel szemben a HP LD4200
digitális reklámtábla kialakítása révén alkalmas
nonstop üzemelésre, megőrizve hosszú
élettartamát. A kijelző a kicsomagolás utáni
azonnali használat és a HP üzleti termékekkel való
kompatibilitás érdekében teljes körű teszteléssel és
minősítéssel rendelkezik, továbbá a HP
szolgáltatásával és világszerte 65 000
informatikai szakember támogatásával biztosított,
hároméves korlátozott garanciával.
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SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

Széles képarányú, aktív mátrixos TFT

Látható képterület

106,7 cm-es (42"-es) széles képernyő

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

500 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1; 3000:1 DCR (dinamikus kontrasztarány)

Válaszidő

9 ms

Natív felbontás

1920 x 1080

Bemeneti jel

VGA; HDMI; összetevő (2); kompozit (1); S-Video; VGA-kimenet egymás melletti elrendezéshez

Bemeneti táp

Automatikus feszültségszabályozás, 100–240 V~

Energiafogyasztás

240 W maximális, 220 W jellemző, készenlét1 W

Méretek

talppal együtt:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
talp nélkül:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Súly

24,5 kgtalppal együtt

Ergonómiai tulajdonságok

Egyik sem

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35 °C; Működési páratartalom:10–80% relatív páratartalom

Tanúsítvány és megfelelőség

UL UL60950-1 First Edition, 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 (Argentína) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC B OSZTÁLY FCC 47 CFR 15. rész B osztály,
ICES-003 B osztály, ICES-003 B osztály, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC
(koreai) követelmények, Korea Energy Boy, SmartWay – csak Észak-Amerika – energia logisztika, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP
hangsugárzó-bővítőkés
zlet

Hangrendszer nagy választékban (egyenként 10 wattos), hátrafelé néző
hangerősítővel és a HP LD4200 kijelző hátuljához diszkréten csatlakozó
hangszórókkal.

Termékszám: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage állvány

Ez a képernyő aljához csatlakozó, erős állvány lehetővé teszi az egység
egy asztali számítógépes vagy munkaállomás-megoldás részeként történő
elhelyezését.

Termékszám: WD018AA

HP Digital Signage
falra szerelhető
megoldás
gyorskioldóval és
biztonsági lemezzel

A HP Digital Signage digitális tartalomszolg. rendszer gyorskioldóval és
biztonsági lemezzel rendelkező, falra szerelhető megoldása a HP márkájú,
digitális tartalomszolg-hoz alkalmas LCD képernyőkkel való használathoz
készült. A fekvő és álló helyzetben történő használathoz 90 fokos
elforgathatósággal rendelkezik.
Termékszám: WB976AA

5 év következő
munkanapi Nagy
monitor,
hardvertámogatás

Egyszerűen megvásárolható és használható helyszíni hardverjavítási
szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: UE370E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

