Visor LCD panorâmico HP LD4200 106,7 cm
(42 polegadas) Sinal digital

O ecrã de sinalização digital LCD diagonal de 106,7 cm
(42 polegadas) HP faz parte de uma solução contínua da
HP.
O ecrã panorâmico de sinalização digital LCD de 106,7 cm (42
polegadas) HP LD4200 fornece resolução elevada, panorâmica, clara
e nítida para empresas, hotelaria, escolas e espaços públicos para
apresentar gráficos, texto, vídeos ou publicidades profissionais
grandes num ou em múltiplos ecrãs panorâmicos de Sinalização
Digital LCD.

Sinalização impressionante com elevado
desempenho
O ecrã brilhante de 500-cd/m², a relação de
contraste 1000:1 (relação de contraste dinâmico
3000:1) e a resolução nativa de 1920 x 1080
oferecem uma visão impressionante em
iluminações claras e escuras. O ângulo de
visualização de grau 178 x 178 ultra-largo
permite-lhe ver o ecrã quase a partir de qualquer
lado de uma divisão.
Design cativante para qualquer negócio
O exterior preto elegante foi construído para se
enquadrar em ambientes interiores na moda, tais
como: • Ecrãs de Pontos de Venda (POS) em lojas
de venda a retalho e centros comerciais •
Aeroportos, terminais de autocarros e comboios •
Restaurantes, cinemas e estádios • Universidades,
bolsas de valores, salas de controlo e muito mais
Este ecrã de 106,7 cm (42 polegadas) pode ser
montado numa posição horizontal ou vertical e
possui gráficos ou mensagens dinâmicas
actualizados mediante pedido ou distribuídos por
múltiplos ecrãs a partir de uma só fonte.
Solução completa de hardware HP
A HP pode ajudá-lo a gerir e a obter facilmente o
máximo do(s) seu(s) ecrã(s) com: •
funcionalidades de montagem VESA para
pendurar o ecrã numa parede ou num suporte,
para colocar num balcão (vendido em separado)
• Um PC, uma Estação de Trabalho ou Thin Client
HP para guardar dados e controlar actualizações
(opcional para conjunto) • Fornecimento de áudio
e vídeo através de uma combinação de
transmissores, divisores e receptores remotos •

Colunas opcionais para áudio • Conectividade
máxima para um amplo conjunto de entradas.
(Para segurança adicional, HDMI oferece HDCP)
Longevidade e fiabilidade sem preocupações
Ao contrário de ecrãs de TV grandes, o ecrã de
sinalização digital HP LD4200 foi concebido para
funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
enquanto mantém longevidade. Foi
completamente testada e qualificada para
funcionalidade imediata e compatibilidade com
produtos empresariais da HP, incluindo ainda uma
garantia limitada de três anos apoiada pelo
suporte e assistência HP de 65 000 profissionais
de TI em todo o mundo.
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ESPECIFICAÇÕES
Tipo de painel

Matriz de TFT panorâmica activa

Área de imagem visualizável

Ecrã panorâmico 106,7 cm (42 polegadas)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

500 cd/m²

Relação de contraste

1000:1; 3000:1 DCR ( Relação de Contraste Dinâmica)

Taxa de resposta

9 ms

Resolução nativa

1920 x 1080

Sinal de entrada

VGA; HDMI; componente (2); composto (1); S-vídeo; Saída VGA para instalação

Potência de entrada

Auto-sensor, 100 a 240 VAC

Consumo de energia

240 watts no máximo, 220 watts normal, em espera1 W

Dimensões

com base:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
sem base:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Peso

24,5 kgcom base

Funcionalidades ergonómicas

Nenhuma

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5° C até 35 °C; Humidade de funcionamento:10 a 80% HR

Certificação de conformidade

Primeira Edição UL UL60950-1, cUL CAN/CSA-C22.2 N.º 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 CLASSE B FCC 47 CFR Parte 15 Classe B,
ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995,
Requisitos KCC (Coreanos), Energy Boy Coreia, SmartWay – apenas América do Norte - Energy logistics, EUP Lote 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Acessórios e Serviços

Kit Opcional altifalante
HP

Adicione uma gama completa de som (10 watts cada) com amplificador
áudio voltado para a parte traseira e altifalantes que se fixam de forma
discreta à traseira do ecrã HP LD4200.

Número do produto: WD019AA

Suporte LD4200
sinalética digital HP

Este resistente suporte fixa-se à parte inferior do ecrã, para posicionar a
unidade aomo parte de uma solução de estação de trabalho ou PC de
mesa.

Número do produto: WD018AA

Solução de Sinal
Digital HP para Instalar
em Parede com
Libertação Rápida e
Placa de Segurança

A solução de Sinal Digital HP para Instalar em Parede com Libertação
Rápida e Placa de Segurança foi concebida para ser utilizada com os ecrãs
LCD de sinal digital da HP. Possui um eixo de 90 graus para utilização em
posições verticais ou horizontais.

Número do produto: WB976AA

5 anos de Suporte HW
no dia útil seguinte
para Monitor Grande

Oferece um serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição
e utilização para o seu produto HP.

Número do produto: UE370E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

