HP LD4200tm 106,7-cm (42-inch) interactief
Digital Signage LCD-breedbeeldscherm

Toonaangevend met 's werelds eerste 106,7-cm (42-inch)
full HD digital signage touchscherm

U bent klaar voor de toekomst met het interactieve HP LD4200tm
106,7-cm (42-inch) digitale signage LCD-breedbeeldscherm met
infraroodtechnologie om snel en gemakkelijk interactief op het
scherm te werken in omgevingen als point-of-sale (POS), hotels,
scholen, banken, productie-omgevingen en kiosken.

Ervaar het verschil
Infraroodtechnologie is in elk HP LD4200tm
scherm ingebouwd. Deze technologie werkt met
een reeks infrarood (IR) LED's (light-emitting
diodes) en fotosensoren om bewegingen te
bepalen met een raster van lichtstralen over het
scherm. Als een object (zoals een vinger, pen of
ander aanwijsapparaat) het scherm aanraakt
wordt de lichtstraal in het raster onderbroken en
de aanraking herkend. Met deze technologie kunt
u met één vinger het scherm aanraken om door
schermen te scrollen of twee vingers gebruiken als
vervanging van de muis voor gangbare
multi-touch bewegingen. Gemakkelijk documenten
roteren, verkleinen en vergroten of navigeren door
3D-content media.
Opvallende signage met hoge prestaties
Het heldere scherm van de HP LD4200tm, de
hoge contrastratio en de 1920 x 1080 standaard
resolutie bieden een schitterende weergave in
lichte en donkere omgevingen en de ultrabrede
inkijkhoeken van 178 x 178 graden bieden
zichtbaarheid van uit elke positie. De HP
LD4200tm monitor kan horizontaal of verticaal
geplaatst worden voor extra flexibiliteit.
End-to-end HP hardwareoplossing
HP helpt u uw scherm(en) gemakkelijk te beheren
met het volgende (alle worden apart verkocht): •
Standaard voor plaatsing op tafel • HP pc,
workstation of Thin Client om data op te slaan en
updates uit te voeren (optioneel bij bundel) •
Luidsprekers

Probleemloos, lange levensduur, betrouwbaar
In tegenstelling tot grote tv-schermen is het HP
LD4200 digital signage scherm gebouwd om
langdurig 24 x 7 in bedrijf te zijn. Het is volledig
getest en gekwalificeerd en daardoor direct uit de
doos functioneel en compatibel met HP business
producten en het wordt ondersteund door drie jaar
garantie van HP service en support en 65.000
IT-professionals in de gehele wereld.
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SPECIFICATIES
Type paneel

Actieve matrix TFT

Zichtbaar beeldgebied

106,7-cm (42-inch) breedbeeld

Beeldhoek

178 graden

Helderheid

500 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1

Responssnelheid

9 ms

Standaardresolutie

1920 x 1080

Invoersignaal

VGA; HDMI; component (2); composite (1); S-Video; VGA-uitgang voor tiling

Ingangsspanning

Autosensing, 100 tot 240 V

Stroomverbruik

220 Watt, standby4 Watt (HDMI) en 1 Watt (VGA)

Afmetingen

met voet:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
zonder voet:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Gewicht

27 kgmet voet

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 °C tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:10 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

TAA-compatibel, UL UL60950-1 eerste editie, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TÜV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14),
CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TÜV-S (Argentinië) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC klasse B FCC 47 CFR Part 15
klasse B, ICES-003 klasse B, ICES-003 klasse 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) vereisten, Korea Energy Boy, SmartWay – alleen NA - energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, China energielabel (CEL), HDCP.

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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Accessoires en services

HP Digital Signage
wandmontage-oplossin
g met Quick Release en
veiligheidsplaat

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als
aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken
en comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing
met Quick Release en veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met
HP Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden roteren
naar een liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie
USDT pc of compatibele thin client worden gebruikt om een complete
hardware-oplossing voor HP klanten te creëren.
Bestelnr.: WB976AA

HP luidsprekeroptiekit

Een uitstekend geluid toevoegen (10 Watt elk) met een versterker en
luidsprekers die discreet aan de achterzijde van het HP LD4200 scherm
worden bevestigd.

Bestelnr.: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage standaard

Deze duurzame standaard wordt onderaan het scherm gemonteerd om het
apparaat als onderdeel van desktop pc of workstationoplossing te
gebruiken.

Bestelnr.: WD018AA

HP 5 jaar vlg werkd
on-site HW supp

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UE370E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

