Vuorovaikutteinen ja digitaalinen HP
LD4200tm -LCD-laajakuvanäyttö, 106,7 cm
(42")
Maailman ensimmäinen 106,7 cm:n (42") Full HD
-tarkkuuden digitaalinen laajakuvakosketusnäyttö

Siirry tulevaisuuteen vuorovaikutteisen ja digitaalisen 106,7 cm:n
(42") HP LD4200tm -LCD-laajakuvanäytön avulla. Näyttö sisältää
infrapunatekniikan, joka mahdollistaa nopean ja helpon
vuorovaikutteisuuden eri ympäristöissä, kuten myyntipisteissä,
edustus- ja koulutustiloissa, pankeissa, valmistuspaikoissa ja
kioskeissa.

Huomaa ero
Jokaisessa HP LD4200tm -näytössä on
sisäänrakennettu infrapunatekniikka. Tekniikka
käyttää infrapunavaloa lähettäviä
LED-merkkivaloja (IR LED) yhdessä kuvatunnistimien
kanssa. Näiden yhteistoimintojen ansiosta voidaan
luoda näytön kattava valosäteiden verkosto. Kun
näyttöä koskettaa kohde (esimerkiksi sormi, kynä
tai jokin muu osoitinlaite), verkon sisältämä
valonsäde katkeaa, jolloin kosketus havaitaan.
Tämän tekniikan ansiosta voit selata näytön
ikkunoita koskettamalla niitä sormella tai voit
käyttää kahta sormea korvataksesi hiiren, kun
suoritat yleisiä monikosketustoimintoja. Paikan
vaihtaminen on helppoa, minkä lisäksi voit
pienentää tai suurentaa asiakirjoja tai tarkastella
3D-sisältöjä.
Vaikuttava ja suorituskykyinen näyttö
HP LD4200tm -näytön kirkas ruutu, korkea
kontrastisuhde ja 1 920 x 1 080 dpi:n
perustarkkuus tarjoavat näyttävät kuvat sekä
kirkkaassa että hämärässä valaistuksessa. Lisäksi
näyttöä voi tarkastella lähes mistä tahansa
kulmasta, koska siinä on erittäin leveä, 178 x 178
asteen katselukulma. HP LD4200tm -näytön voi
asentaa joko vaaka- tai pystytasoon, mikä lisää
asennuspaikkojen vaihtoehtoja.
Kestävä HP-laitteistoratkaisu
HP:n avulla voit helposti hallita näyttöjäsi
lisäämällä seuraavia lisävarusteita (jokainen
myydään erikseen): • Teline pöydälle • HP:n
tietokone, työasema tai Thin Client -laite tietojen
tallentamiseen ja päivitysten hallintaan
(valinnaisena pakettiratkaisun mukana) •
Kaiuttimet äänentoistoa varten

Huoleton pitkäikäisyys ja luotettavuus
Suurikokoisista TV-näytöistä poiketen HP LD4200
-digitaalinäyttö on kehitetty jatkuvaan
24/7-toimintaan käyttöiästä tinkimättä. Näytön
toiminta suoraan pakkauksesta ja yhteensopivuus
HP-yritystuotteiden kanssa on täysin testattu ja
varmistettu. Lisäksi näytöllä on kolmen vuoden
rajoitettu takuu, HP-tukipalvelu ja
maailmanlaajuinen tuki 65 000 IT-ammattilaiselta.

Vuorovaikutteinen ja digitaalinen HP
LD4200tm -LCD-laajakuvanäyttö, 106,7 cm
(42")
TEKNISET TIEDOT
Paneelityyppi

Aktiivimatriisi-TFT

Näyttöala

laajakuva 106,7 cm (42")

Katselukulma

178 astetta

Kirkkaus

500 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1

Vasteaika

9 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Sisääntulosignaali

VGA; HDMI; komponentti (2); komposiitti (1); S-Video; VGA-lähtö yhdistämiseen

Virransyöttö

Autom. nopeudentunnistus, 100–240 V AC

Virrankulutus

220 W, valmiustila4 W (HDMI) ja 1 W (VGA)

Mitat

jalustan kanssa:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
ilman jalustaa:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Paino

27 kgjalustan kanssa

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:10–80 %:n suht. kosteus

Varmenteet ja yhteensopivuus

TAA-yhteensopiva, UL UL60950-1 ensimmäinen painos, 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 (Argentiina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC LUOKKA B FCC 47
CFR Osa 15 Luokka B, ICES-003 Luokka B, ICES-003 Luokka B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, KCC (Korea) -vaatimukset, Korea Energy Boy, SmartWay – vain Pohjois-Amerikka -energialogistiikka, EUP Lot 6 Tier 1, Kiinan
energiamerkki (CEL), HDCP.

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Vuorovaikutteinen ja digitaalinen HP
LD4200tm -LCD-laajakuvanäyttö, 106,7 cm
(42")
Lisävarusteet ja palvelut

HP:n digitaalikyltin
seinäasennusratkaisu
pikairrotuksella ja
suojalevyllä

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaiskäyttö- ja katselukokemusta. HP:n
digitaalikyltin seinäasennusratkaisu pikairrotuksella ja suojalevyllä on uusin
vaihtoehto, joka on suunniteltu käytettäväksi HP:n LCD-digitaalikylttien
kanssa. Seinäkiinnikkeessä on 90 asteen nivel, jolloin sitä voidaan käyttää
vaaka- tai pystyasennossa. Sitä voidaan käyttää yhdessä HP:n 8000-sarjan
USDT-tietokoneen tai yhteensopivan thin client -ratkaisun kanssa, jolloin HP:n
asiakkaille voidaan luoda täydellinen laitteistoratkaisu.
Tuotenumero: WB976AA

HP SAS -varustesarja

Lisää näyttöösi äänet (10 wattia kanava) taakse asennetulla
äänivahvistimella sekä kaiuttimilla, jotka kiinnittyvät HP LD4200 -näytön
taakse huomaamattomasti.

Tuotenumero: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage -jalusta

Tämä kestävä jalusta kiinnittyy näytön pohjaan, jolloin laite voidaan asettaa
osaksi pöytätietokone- tai työasemaratkaisua.

Tuotenumero: WD018AA

HP seur. arkipäivänä
as.paikalla, laitt.tuki, 5
v

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n
valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UE370E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

