Ευρεία διαδραστική οθόνη LCD HP LD4200tm
Digital Signage 106,7 cm (42")
Ηγούμαστε στο χώρο με την πρώτη στον κόσμο full HD
οθόνη αφής προβολής διαφημιστικού περιεχομένου
106,7cm (42”)

Αγγίξτε το μέλλον με τη διαδραστική οθόνη LCD προβολής
διαφημιστικού περιεχομένου HP LD4200tm 106,7 cm (42") με
υπέρυθρη τεχνολογία για γρήγορη και εύκολη διαδραστικότητα με
συστήματα POS, ξενοδοχεία, περιβάλοντα εκπαίδευσης, τραπεζών και
κατασκευών, περίπτερα και άλλα.

Νιώστε τη διαφορά
Ενσωματωμένη τεχνολογία υπέρυθρων σε κάθε
οθόνη HP LD4200tm. Η τεχνολογία αυτή
χρησιμοποιεί μια σειρά από υπέρυθρες (IR)
διόδους φωτοεκπομπής (LED) και αισθητήρες για
τον καθορισμό της αφής μέσω αντιστοίχισης,
προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλέγμα από
δέσμες φωτός στην οθόνη. Όταν ένα αντικείμενο
(όπως δάχτυλο, γραφίδα ή άλλη συσκευή
κατάδειξης) αγγίξει την οθόνη, η δέσμη φωτός στο
πλέγμα διακόπτεται και αναγνωρίζεται η αφή. Με
αυτή την τεχνολογία, μπορείτε να αγγίξετε την
οθόνη με το δάχτυλό σας προκειμένου να
πραγματοποιήσετε κύλιση σε οθόνες ή να
χρησιμοποιήσετε δύο δάχτυλα για την εκτέλεση
συνηθισμένων κινήσεων πολλαπλής αφής, αντί της
χρήσης του πληκτρολογίου. Μπορείτε επίσης να
περιστρέψετε εύκολα τη θέση, να σμικρύνετε και να
μεγεθύνετε έγγραφα ή να περιηγηθείτε σε μέσα με
πλούσιο περιεχόμενο 3D.
Εντυπωσιακή σήμανση και υψηλή απόδοση
Η φωτεινή οθόνη, η υψηλή αναλογία αντίθεσης και
η εγγενής ανάλυση 1920 x 1080 της HP
LD4200tm παρέχουν εκπληκτική θέαση τόσο σε
έντονο όσο και σε χαμηλό φωτισμό, ενώ η πολύ
μεγάλη γωνία θέασης 178 x 178 μοιρών παρέχει
δυνατότητα παρακολούθησης αζπό σχεδόν
οπουδήποτε. Η οθόνη HP LD4200tm μπορεί επίσης
να εγκατασταθεί οριζόντια ή κατακόρυφα, για
ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης.

Ολοκληρωμένη λύση υλικού HP
Για την εύκολη διαχείριση της οθόνης σας, η HP
παρέχει τα παρακάτω (καθένα πωλείται ξεχωριστά):
• Βάση για τοποθέτηση επάνω σε επιφάνεια •
Υπολογιστή, Σταθμό εργασία ή Thin Client της HP
για αποθήκευση δεδομένων και έλεγχο των
ενημερώσεων (προαιρετικά στο πακέτο) • Ηχεία για
ήχο
Μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία χωρίς
προβλήματα
Σε αντίθεση με τις μεγάλες οθόνες τηλεοράσεων, η
οθόνη HP Digital Signage LD4200 έχει
κατασκευαστεί για συνεχή λειτουργία χωρίς
συμβιβασμούς στη διάρκεια ζωής. Έχει ελεγχθεί
πλήρως και έχει πιστοποιηθεί για άμεση λειτουργία
και συμβατότητα με επιχειρησιακά προϊόντα HP.
Επίσης διαθέτει εγγύηση τριών χρόνων με
υπηρεσίες και υποστήριξη HP από 65.000
επαγγελματίες IT παγκοσμίως.

Ευρεία διαδραστική οθόνη LCD HP
LD4200tm Digital Signage 106,7 cm (42")

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος οθόνης

Active matrix TFT

Ορατή περιοχή

Ευρεία οθόνη 106,7 cm (42")

Γωνία θέασης

178 μοίρες

Φωτεινότητα

500 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1

Ταχύτητα απόκρισης

9 ms

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Σήμα εισόδου

VGA, HDMI, σήμα συνιστωσών (2), σύνθετο σήμα (1), S-video, έξοδος VGA για παράθεση

Ισχύς εισόδου

Αυτόματη ανίχνευση, 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

220 watt, αναμονή4 W (HDMI) και 1 W (VGA)

Διαστάσεις

με βάση:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
χωρίς βάση:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Βάρος

27 kgμε βάση

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας:10 έως 80% σχετική υγρασία

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Συμμόρφωση με TAA, UL UL60950-1 Πρώτη έκδοση, 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 (Αργεντινή) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC Κλάση B FCC 47 CFR
Μέρος 15 Κλάση B, ICES-003 Κλάση B, ICES-003 Κλάση B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, Απαιτήσεις KCC (Κορέα), Κορέα Energy Boy, SmartWay – μόνο ΒΑ – Ενεργειακός εφοδιασμός, Έγκριση EUP Lot 6 Tier 1, Ετικέτα
ενεργειακής απόδοσης Κίνας (CEL), HDCP.

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP
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Ευρεία διαδραστική οθόνη LCD HP
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Λύση επιτοίχιας
στήριξης ψηφιακής
σήμανσης HP με
δυνατότητα ταχείας
απελευθέρωσης και
βάση ασφαλείας

Η HP παρέχει μια σειρά προαιρετικών προϊόντων (πωλούνται ξεχωριστά),
σχεδιασμένων να συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη
συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή και προβολής. Η λύση επιτοίχιας
στήριξης ψηφιακής σήμανσης HP με τη δυνατότητα ταχείας απελευθέρωσης
και τη βάση ασφαλείας αποτελεί την πιο πρόσφατη επιλογή που σχεδιάστηκε
για χρήση σε οθόνες ψηφιακής σήμανσης LCD με την επωνυμία HP. Η
επιτοίχια στήριξη έχει προσανατολισμό 90 μοιρών για χρήση σε οριζόντια ή
κατακόρυφη θέση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με έναν υπολογιστή HP
8000 Series USDT ή συμβατό thin client για τη δημιουργία μιας
ολοκληρωμένης λύσης υλικού, για πελάτες HP.
Αριθμός προϊόντος: WB976AA

Προαιρετικό κιτ ηχείων
HP

Προσθέστε ήχο πλήρους φάσματος με ενισχυτή ήχου και ηχεία στραμμένα
προς τα πίσω (10 watt το καθένα) που είναι διακριτικά προσαρτημένα στο
πίσω μέρος της οθόνης HP LD4200.

Αριθμός προϊόντος: WD019AA

Βάση HP LD4200
Digital Signage

Αυτή η ανθεκτική βάση συνδέεται στο κάτω μέρος της οθόνης, για
τοποθέτηση της μονάδας ως μέρους λύσης επιτραπέζιου υπολογιστή ή
σταθμού εργασίας.

Αριθμός προϊόντος: WD018AA

5 έτη επιτόπια
υποστήριξη υλικού την
επόμενη εργάσιμη από
την HP

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UE370E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

