106,7 cm (42") širokouhlý LCD displej HP
LD4200 Digital Signage

106,7 cm (42") LCD displej HP pre digitálne popisy je
súčasťou neprerušovaného riešenia HP.

106,7 cm (42") LCD displej pre digitálne popisy HP LD4200 prináša,
ostrý, čistý, širokouhlý obraz s vysokým rozlíšením pre podniky,
pohostinstvá, školy a verejné priestory pre poskytnutie veľkej grafiky,
textu a videa alebo profesionálnych digitálnych reklám na jednom z
niekoľkých širokouhlých LCD displejov pre digitálne popisy.

Nápadné popisy s vysokým výkonom
Obrazovka s jasom 500-cd/m², kontrastný pomer
1000:1 (3000:1 dynamický kontrastný pomer) a
natívne rozlíšenie 1920 x 1080 prináša
ohromujúci obraz pri svetlom alebo tmavšom
osvetlení. Ultra široký zorný uhol 178 x 178
stupňov vám umožní sledovať obraz takmer z
akéhokoľvek miesta v miestnosti.
Úžasný dizajn pre akýkoľvek podnik
Elegantný čierny exteriér je navrhnutý tak, aby sa
hodil do moderných vnútorných priestorov, napr.:
• Miesta predaja (POS) a zobrazenia v
maloobchodoch a nákupných strediskách •
Letiská, železničné a autobusové stanice •
Reštaurácie, kiná a štadióny • Univerzity,
zmenárne, kontrolné miestnosti a ešte viac Tento
106,7 cm (42") displej je možné nastaviť v
horizontálnej alebo vertikálnej polohe a má
dynamické správy alebo grafiku aktualizovaný
podľa požiadaviek alebo používanie niekoľkých
displejov z jedného zdroja.
Hardvérové riešenie koncového zar. HP
HP vám dokáže pomôcť jednoduchou správou a
získať maximum z vášho monitora(monitorov) s: •
Možnosťami inštalácie VESA pre zavesenie
monitora na stenu pre umiestnenie na stojan
(predávaný samostatne) • HP PC, pracovná
stanica alebo tenký klient pre ukladanie údajov a
kontrolu aktualizácií (voliteľný balík) • Audio a
video dodávané cez kombináciu vysielačov,
rozdeľovačov a vzdialených prijímačov •
Voliteľné reproduktory pre zvuk • Maximálna
konektivita pre širokú škálu vstupov. (Pre prídavnú
bezpečnosť, HDMI poskytuje HDCP)

Bezproblémová životnosť a spoľahlivosť
Na rozdiel od veľkých TV obrazoviek, displej pre
digitálne popisy HP LD4200 je vytvorený pre
nepretržitú prevádzku pre vyššiu životnosť. Je
úplne testovaný a kvalifikovaný pre špičkovú
funkcionalitu a kompatibilitu s podnikovými
produktmi HP a navyše zahŕňa trojročnú
obmedzenú záruku zastrešenú servisom a
podporou HP od 65 000 IT profesionálov z celého
sveta.

106,7 cm (42") širokouhlý LCD displej HP
LD4200 Digital Signage

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 106,7 cm (42") obrazov.

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

500 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1; 3000:1 DCR (dynamický kontrastný pomer)

Rýchlosť odpovede

9 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

VGA; HDMI; komponentné (2); kompozitné (1); S-Video; VGA výstup pre dlaždice

Príkon

100 až 240 V str. prúdu, auto snímanie

Príkon

Max. 240 W, typická 220 W, pohotovostný režim1 W

Rozmery

so stojanom:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
bez stojana:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Hmotnosť

24,5 kgso stojanom

Ergonomické vlastnosti

Žiadne

Okolitý

Prevádzková teplota:5° C až 35° C; Prevádzková vlhkosť:od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

UL UL60950-1 prvá verzia, 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 TRIEDA B FCC 47 CFR časť 15 trieda B,
ICES-003 trieda B, ICES-003 trieda B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995,
požiadavky KCC (Kórea), Korea Energy Boy, SmartWay – iba NA - prenos energie, EUP Lot 6 Tier 1, energetický štítok Číny (CEL).

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
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106,7 cm (42") širokouhlý LCD displej HP
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Príslušenstvo a služby

Voliteľná sada
reprodukt. HP

Pridajte plný rozsah zvuku (každý 10 wattov) s týmto zosilňovačom zvuku
montovaným vzadu a reproduktormi, ktoré môžete nenápadne pripevniť na
zadnú stranu displeja HP LD4200.

Číslo produktu: WD019AA

Stojan HP LD4200
Digital Signage

Tento trvácny stojan sa pripevňuje na spodnú časť displeja pre umiestnenie
jednotky ako súčasti riešenia pracovnej stanice stolného počítača.

Číslo produktu: WD018AA

Riešenie pripevnenia
na stenu HP Digital
Signage s Quick
Release a Security Plate

Riešenie pripevnenia na stenu HP Digital Signage s funkciami Quick Release
a Security Plate je navrhnuté na používanie s digitálnymi LCD obrazovkami
značky HP. Má 90-stupňový stredový bod pre používanie vo vodorovnej
alebo zvislej polohe.

Číslo produktu: WB976AA

5 rokov, výmena
veľkého monitora v
nasledujúci pracovný
deň, HW podpora

Ponúka jednoduchý nákup a použiteľné servisné opravy na mieste vášho
výrobku HP.

Číslo produktu: UE370E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

