HP LD4200 106,7 cm (42 inç) Geniş Ekran
LCD Dijital İşaretleme Ekranı

HP’nin 106,7 cm (42 inç) diyagonal LCD dijital tabela
ekranı, kusursuz HP çözümünün örneklerinden biridir.

HPLD4200 106,7 cm (42 inç) geniş ekran LCD dijital tabela büyük
grafikleri, metin, video veya profesyonel reklamları; iş yerleri,
konaklama yerleri, okullar ve kamuya açık alanlardaki bir veya
birkaç geniş ekran LCD Dijital Tabela ekranlarda dijital olarak
sergilemek için keskin, net, geniş yüksek çözünürlük sunar.

Yüksek performans sağlayan çarpıcı tabela
Parlak 500-cd/m² ekranı, 1000:1 kontrast oranı
(3000:1 dinamik kontrast oran) ve 1920 x 1080
yerli çözünürlüğüyle hem parlak hem de loş
aydınlatma koşullarında şaşırtıcı görüntü sunar.
Ultra genişlikteki 178 x 178 derecelik izleme açısı
ile ekranı odanın neredeyse her yerinden
görebilirsiniz.
İş yerleri için büyüleyici tasarım
İnce ve siyah dış tasarımı, aşağıdakiler gibi trendy
iç mekanlar için üretilmiştir: • Zincir mağazalarda
ve alışveriş merkezlerindeki Satış Noktaları (POS)
•Havaalanı, tren garı ve otobüs terminalleri •
Restoran, sinema ve stadyumlar • Üniversiteler,
borsalar, kontrol odaları ve diğer mekanlar Bu
106,7 cm (42 inç) ekran, yatay veya dikey
konuma kurulabilir ve isteğe bağlı olarak sürekli
güncellenen dinamik mesajlar ve grafikler
sunabilir veya tek kaynaktan birden fazla ekrana
yayın yapabilir.
Uçtan uca HP donanım çözümü
Aşağıdaki özellikleriyle HP, ekranınızdan en iyi
performansı elde etmenizi sağlar: • Ekranın
duvara takılması veya (ayrı satılan) bir tezgahta
durmasını sağlayan VESA montaj özellikleri •
Verileri kaydetmek ve güncellemeleri kontrol etmek
için HP PC, İş İstasyonu veya İnce İstemci (pakete
göre isteğe bağlı) • Vericiler, ayırıcılar ve uzak
alıcılar yardımıyla sağlanan ses ve görüntü yayını
• Ses için isteğe bağlı hoparlörler • Geniş çıkış
yelpazesi için maksimum bağlanılabilirlik (Daha
fazla güvenlik için HDMI, HDCP sunmaktadır)

Endişeleri ortadan kaldıran uzun ömürlülük ve
güvenilirlik
Geniş TV ekranlarından farklı olan HPLD4200
dijital tabela ekranı, uzun ömürlülüğü sağlarken
7/24 çalışacak şekilde üretilmiştir. Kutusundan
çıkar çıkmaz çalışması ve HP iş ürünleriyle uyumlu
olması açısından test edilmiş ve yeterli
bulunmuştur. HP servisi ve dünya çapındaki
65.000 BT uzmanının desteğiyle üç yıllık sınırlı
garantisi vardır.
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ÖZELLİKLER
Panel türü

Geniş aktif matriks TFT

Görüntülenebilir resim alanı

106,7 cm (42 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

500 g/m²

Kontrast oranı

1000:1; 3000:1 DCR (Dinamik Kontrast Oranı)

Yanıt hızı

9 ms

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

VGA; HDMI; komponent (2) kompozit (1); S-Video; Ekranı bölmek için VGA çıkışı

Giriş gücü

Otomatik Algılama, 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

240 W maksimum, 220 W standart, beklemede1 W

Boyutlar

ayaklı:99,5 x 29,3 x 67,6 cm
ayak hariç:99,5 x 11,3 x 58,7 cm

Ağırlık

24,5 kgayaklı

Ergonomik özellikler

Yok

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5° C ila 35° C; Çalıştırma nemi:% 10 - 80 Göreceli Nem

Sertifikalar ve uyumluluk

UL UL60950-1Birinci Basım, 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 (Arjantin) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC SINIF B FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003
Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Kore) Şartları,
Korea Energy Boy, SmartWay –yalnızca NA - Enerji lojistiği, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Hoparlör Seçenek
Takımı

HP LD4200 ekranın arkasına takıldığı için göz önünde bulunmayan ve
arkaya doğru bakan bu ses yükseltici ve hoparlörlerle her tür sesi (her biri
10 vat) ekleyin.

Ürün numarası: WD019AA

HP LD4200 Dijital
Kurumsal Kimlik Standı

Bu dayanıklı stand ekran alt tarafına takılarak birimin masaüstü tabanlı bir
PC veya iş istasyonu çözümünün bir parçası olarak konumlandırılmasını
sağlar.

Ürün numarası: WD018AA

Hızlı Serbest Bırakma
ve Güvenlik Plakası
özellikli HP Dijital Bilgi
Ekranı Duvara Montaj
Çözümü

Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası özellikli HP Dijital Bilgi Ekranı
Duvara Montaj Çözümü, HP markalı LCD dijital bilgi ekranlarıyla
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yatay ve dikey pozisyonda kullanım için 90
derece dönebilir.

Ürün numarası: WB976AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde Geniş Ekran,
HP Desteği

HP ürününüz için satın alması ve kullanması kolay yerinde donanım onarım
servisi sunar.

Ürün numarası: UE370E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

