106,7 cm (42") monitor LCD Digital Signage
širokega formata HP LD4200
HP-jev 106,7 cm (42") digitalni reklamni zaslon LCD je
del HP-jeve celostne rešitve.

HP-jev LD4200 106,7 cm (42") digitalni reklamni zaslon LCD širokega
formata zagotavlja čiste in jasne slike z visoko ločljivostjo za različne
poslovne dejavnosti, gostinske obrate, šole in javne prostore, kjer se
predvaja velike grafike, besedila, videoposnetke ali profesionalne
reklame v digitalni obliki na enem ali več širokokotnih digitalnih
reklamnih zaslonih LCD.

Reklama z visoko zmogljivostjo
Njegov svetel 500 cd/m² zaslon z razmerjem
kontrasta 1000:1 (z dinamičnim razmerjem
kontrasta 3000:1) in ločljivostjo 1920 x 1080
zagotavlja izjemno vidljivost pri svetli ali temni
osvetlitvi. Izjemno širok stopinjski kot gledanja 178
x 178 omogoča pogled na zaslon iz skoraj
vsakega konca v prostoru.
Očarljiva oblika za vsako uporabo
Minimalistična črna zunanjost je namenjena
sodobnim notranjim prostorom, npr.: • zaslonom
prodajnih terminalov (POS) v trgovinah in
nakupovalnih središčih • letališčem, kolodvorom in
avtobusnim postajam • restavracijam,
kinodvoranam in stadionom • univerzam, borzam,
nadzornih sobam itd. Ta 106,7 cm (42") zaslon
lahko namestite navpično ali vodoravno, pri čemer
se dinamično sporočanje ali grafike posodabljajo
na ukaz ali prenesejo na številne zaslone iz enega
vira.
Celovita HP-jeva rešitev strojne opreme
HP vam pomaga pri enostavnem upravljanju in
uporabi vašega zaslona oz. zaslonov s pomočjo:
• nosilca VESA, s katerim lahko zaslon obesite na
steno ali namestite na stojalo (na voljo posebej) •
računalnika, delovne postaje ali lahkega
odjemalca HP, ki omogočajo shranjevanje
podatkov in nadzor posodobitev (opcijsko lahko
tudi povežete) • predvajanja zvoka in
videoposnetkov s kombinacijo oddajnikov,
razdelilnikov in daljinskih sprejemnikov • dodatnih
zvočnikov za zvok • maksimalne povezljivosti za
več vhodov. (Za dodatno varnost HDMI ponuja
HDCP)

Brezskrbno dolga življenjska doba in zanesljivost
V primerjavi z ostalimi velikimi TV-zasloni, je
HP-jev LD4200 digitalni reklamni zaslon namenjen
neprekinjenemu delovanju, pri čemer ohranja
svojo življenjsko dobo. Je v celoti preizkušen in je
funkcionalen in združljiv z ostalimi poslovnih
izdelki HP. Poleg tega vključuje še triletno omejeno
garancijo in obsežne HP-jeve storitve ter podporo
65.000 strokovnjakov za IT po celem svetu.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Široki zaslon TFT z aktivno matriko

Vidna površina

106,7 cm (42") širokega formata

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

500 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1; 3000:1 DCR (Dinamično razmerje kontrasta)

Odzivnost

9 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

VGA; HDMI; komponenta (2); kompozit (1); S-video; izhod VGA za sestavljanje

Vhodna moč

Samodejno zaznavanje, 100 do 240 V

Poraba energije

Največ 240 W, običajno 220 W, v pripravljenosti1 W

Mere

s podstavkom:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
brez podstavka:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Teža

24,5 kgs podstavkom

Ergonomske funkcije

Brez

Okolju prijazno

Delovna temperatura:Od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 10 do 80% RH

Certifikat in skladnost

UL UL60950-1 prva izdaja, 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 del, 15 razred B,
ICES-003 razred B, ICES-003 razred B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, zahteve
KCC (Koreja), Korea Energy Boy, program SmartWay – samo NA – energetska logistika, EUP Lot 6 Tier 1, Kitajska oznaka za energijo (CEL).

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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Pripomočki in storitve

Izbirni komplet
zvočnikov HP

Dodajte celoten razpon zvoka (vsak 10 vatov) s temi ojačevalci zvoka ter
zvočniki, ki so priklopljeni v zadnji del zaslona HP LD4200.

Številka izdelka: WD019AA

Stojalo HP LD4200
Digital Signage

To trpežno stojalo pritrdite na dno zaslona in namestite enoto kot del
namiznega računalnika ali delovne postaje.

Številka izdelka: WD018AA

Stenski nosilec HP
Digital Signage z
mehanizmom Quick
Release in Security
Plate

Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security
Plate je zasnovan za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni z digitalnim
podpisom. Omogoča zasuk zaslona za 90 stopinj za uporabo ležečega ali
navpičnega načina.

Številka izdelka: WB976AA

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik za
velike monitorje

Omogoča enostaven nakup in popravilo strojne opreme pri stranki za vaš
izdelek HP.

Številka izdelka: UE370E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

