HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktiv
Digital Signage LCD-skærm i bredformat

Viser vejen med verdens første 106,7 cm (42") fuld HD
Digital Signage berøringsskærm

Tap dig vej ind i fremtiden med HP's LD4200tm 106,7 cm (42")
interaktive Digital Signage LCD-skærm i bredformat og infrarød
teknologi, der gør den nemt og hurtigt at benytte skærmen i f.eks.
forretninger, uddannelsesinstitutioner, banker, produktion samt
kiosker.

Oplev forskellen!
HP LD4200tm-skærme har indbygget infrarød
teknologi. Denne teknologi bruger en samling
infrarøde LED'er (Light-Emitting Diodes) samt
fotosensorer til at registrere berøring ved at skabe
et net af lysstråler over displayet. Når en genstand
(f.eks. en finger, pen eller anden pegeenhed) rører
skærmen, afbrydes lysstrålen i nettet, og
berøringen registreres. Med denne teknologi kan
du rulle gennem skærmbillederne ved at berøre
panelet med fingerspidsen eller bruge 2 fingre i
stedet for musen til de mest almindelige multi-touch
bevægelser. Du kan også nemt ændre placering,
formindske og forstørre dine dokumenter eller
navigere rundt i 3D indhold.
Flot fremvisningsskærm med høj ydelse
HP LD4200tms klare skærm, høje kontrastforhold
og oprindelige opløsning på 1920 x 1080 giver
utrolige billeder i både lidt og meget lys, og den
ultrabrede betragtningsvinkel på 178 x 178
grader gør, at skærmen kan ses fra stort set alle
vinkler. HP LD4200tm-skærmen kan både placeres
vandret og lodret alt efter behov.
En færdig HP-hardwareløsning
HP kan hjælpe dig med brugen af din/dine
skærme ved at tilføje (alt skal anskaffes separat): •
Et stativ, der kan sættes på en disk • En HP pc,
workstation eller tynd klient til lagring af data og
kontrol af opdateringer (fås som tilbehør til
pakkeløsning) • Højttalere til lyd

Lang levetid og pålidelighed
I modsætning til store fjernsyn er HP's LD4200
skærm til fremvisninger bygget til at køre i
døgndrift og samtidig holde længe. Den er fuldt
testet og klar til brug ved levering, eventuelt
sammen med andre forretningsprodukter fra HP.
Den er dækket af 3 års begrænset garanti fra HP
service og support med 65.000 eksperter over
hele verden.

HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktiv
Digital Signage LCD-skærm i bredformat

SPECIFIKATIONER
Paneltype

Aktiv matrix TFT

Synligt billedområde

106,7 cm (42") bredformatskærm

Synsvinkel

178 grader

Lysstyrke

500 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Opdateringshastighed

9 ms

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Indgangssignal

VGA; HDMI; komponent (2); komposit (1); S-Video; VGA-ud til flere skærme

Indgangsstrøm

Automatisk registrering 100 til 240 VAC

Strømforbrug

220 watt, standby4 W (HDMI) og 1 W (VGA)

Mål

med fod:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
uden fod:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Vægt

27 kgmed fod

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5° C til 35° C; Luftfugtighed ved drift:10 til 80% relativ fugtighed

Certificering og overensstemmelser

Overholder TAA, 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 (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15
Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995,
KCC (koreanske) krav, Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA - Energy Logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL), HDCP.

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og services

HP Digital Signage
vægmonteringsløsning
med lynudløser og
sikkerhedsplade

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. HP Digital Signage Wall Mount-løsningen med Quick
Release og sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded
digitale signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 garder, så den
kan bruges både liggende og stående, og kan bruges sammen med en HP
8000-serie USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet
HP-hardwareløsning.
Produktnummer: WB976AA

HP højttaleroptionkit

Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret
diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage-stativ

Dette holdbare stativ sættes fast nederst på skærmen, så enheden kan
placeres som en del af en desktop pc- eller workstationløsning.

Produktnummer: WD018AA

HP Hardwaresupport
næste arbejdsdag på
stedet i 5 år

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE370E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

