HP LD4200tm 106,7 cm (42")
widescreen-LCD-skjerm for digital skilting
Vi viser vei med verdens første 106,7 cm (42”) fulle
HD-berøringsskjerm for digital skilting

Tapp deg inn i fremtiden med HP LD4200tm 106,7 cm (42")
interaktive widescreen-LCD-skjerm for digital skilting, som har
infrarød teknologi for rask og enkel interaktivitet på skjermen i ulike
miljøer, som butikker, overnattingssteder, utdanningssteder, banker,
produksjonssteder og kiosker.

Føl forskjellen
Infrarød teknologi innebygd i alle HP
LD4200tm-skjermer. Denne teknologien bruker et
sett av infrarøde (IR) lysdioder (LED) sammen med
lysfølere til å lage et rutenett av lysstråler over
skjermen for å spore berøring gjennom paring.
Når en gjenstand (for eksempel en finger, penn
eller en annen pekeenhet) berører skjermen, blir
lysstrålen i rutenettet brutt, slik at berøringen
oppdages. Med denne teknologien kan du berøre
panelet med fingertuppen for å bla gjennom
skjermbilder eller bruke to fingrer som erstatning
for musen til å utføre vanlige
flerberøringsbevegelser. Du kan på en enkel måte
rotere, forminske og forstørre dokumenter og
navigere i medierikt 3D-innhold.
Effektiv skilting med høy ytelse
HP LD4200tms klare skjerm, høye kontrastforhold
og innebygde 1920 x 1080-oppløsning gir en
fantastisk presentasjon i både godt og dårlig lys,
og den svært brede visningsvinkelen på 178 x
178 grader gjør det mulig å se nesten i alle
vinkler. HP LD4200tm-skjermen kan monteres
vannrett eller loddrett, slik at den er svært fleksibel
med hensyn til plassering.
Ren HP-maskinvareløsning
HP kan bidra til enkel administrasjon av
skjermen(e) ved å legge til følgende (alle selges
separat): • Et stativ for plassering på disk • En HP
PC, arbeidsstasjon eller tynn klient for lagring av
data og styring av oppdatering (valgfritt i pakke) •
Høyttalere for lyd

Bekymringsfri levetid og pålitelighet
I motsetning til store TV-skjermer er HP LD4200
digital skjerm for skilting bygd for 24/7-drift mens
levetiden opprettholdes. Den er fullt testet og
kvalifisert for umiddelbar funksjonalitet og
kompatibilitet med HPs kontorprodukter, og i
tillegg har den en treårs begrenset garanti med
støtte fra HP service og kundestøtte, som har
65 000 IT-fagfolk over hele verden.
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SPESIFIKASJONER
Paneltype

Aktiv matrise TFT

Visningsområde

106,7 cm (42") widescreen

Visningsvinkel

178 grader

Lysstyrke

500 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1

Responshastighet

9 ms

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Inngangssignal

VGA; HDMI; komponent (2); kompositt (1); S-Video; VGA-utgang for sammensetting

Inngangsstrøm

Auto-innstilling, 100 til 240 V vs

Strømforbruk

220 watt, ventemodus4 W (HDMI) og 1 W (VGA)

Mål

med fot:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
uten fot:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Vekt

27 kgmed fot

Miljømessig

Temperatur ved drift:5° C til 35° C; Fuktighet ved drift:10 til 80% RF

Sertifisering og overholdelse av lover TAA-samsvar, UL UL60950-1 Først utgave, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC
og forskrifter
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-krav (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay energilogistikk (kun NA), EUP Lot 6 Tier 1, CEL (China Energy Label), HDCP.

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og tjenester

HP veggfeste for digital
skiltvisning med
hurtigutløsing og
sikkerhetsplate

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å
utfylle skjermene dine og forbedre den generelle databehandlings- og
visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsing
og sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med
LCD-skjermer for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet har et 90 graders
svinghengsel for bruk liggende eller stående, og kan brukes sammen med en
USDT-PC i 8000-serien fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en
komplett maskinvareløsning for HP-kunder.
Produktnummer: WB976AA

HP høyttalersett

Legg til fullt lydområde (10 watt hver) med disse bakovervendte
lydforsterkerne og høyttalerne som festes diskret til baksiden av HP
LD4200-skjermen.

Produktnummer: WD019AA

HP LD4200 Digital
Signage-stativ

Det holdbare stativet festes til bunnen av skjermen for å plassere enheten
som en del av en skrivebordsbasert PC eller en arbeidsstasjonsløsning.

Produktnummer: WD018AA

HP neste virkedag på
stedet HW-støtte, 5 år

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år
fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

