Interaktywny, panoramiczny wyświetlacz
LCD HP LD4200tm Digital Signage,
106,7 cm (42")

Pierwszy na świecie cyfrowy, sterowany dotykiem
wyświetlacz Full HD Digital Signage, 106,7 cm (42”)
Interaktywny, panoramiczny wyświetlacz LCD HP LD4200tm Digital
Signage, 106,7 cm (42") z technologią wykorzystującą światło
podczerwone umożliwia szybkie i proste sterowanie dotykowe w
takich miejscach, jak: punkty sprzedaży, hotele, instytucje
edukacyjne, banki, zakłady produkcyjne i kioski — to naprawdę
przyszłościowe rozwiązanie.

Poczuj różnicę
Technologia wykorzystująca światło podczerwone
jest wbudowana w każdy wyświetlacz HP
LD4200tm. Wykorzystuje ona szereg diod LED
emitujących światło podczerwone oraz czujniki
fotoelektryczne — dotyk rozpoznawany jest dzięki
stworzonej na ekranie siatce promieni. Kiedy jakiś
obiekt (np. palec, długopis czy inne urządzenie
wskazujące) dotknie ekranu, siatka promieni
zostaje przerwana, co pozwala określić miejsce
dotknięcia. Dzięki tej technologii można przewijać
ekrany jednym palcem, a gesty wykonywane
dwoma palcami zastępują mysz. Można także
łatwo obracać, zmniejszać lub powiększać
dokumenty albo przeglądać treści 3D.
Znakomity wyświetlacz o doskonałej wydajności
Wyświetlacz HP LD4200tm z jasnym ekranem,
wysokim współczynnikiem kontrastu oraz
rozdzielczością własną 1920x1080 gwarantuje
znakomity obraz, zarówno przy mocnym, jak i
słabym świetle, a niezwykle szeroki kąt widzenia
178x178 stopni pozwala oglądać ekran niemal z
każdego miejsca w pomieszczeniu. Monitor HP
LD4200tm może być także ustawiony zarówno
poziomo, jak i pionowo, co pozwala jak najlepiej
wykorzystać dostępne miejsce.
Kompleksowe rozwiązanie sprzętowe HP
HP zapewnia wygodę obsługi wyświetlacza
(wyświetlaczy) dzięki następującym elementom
(każdy z nich jest sprzedawany oddzielnie): •
Podstawka do postawienia na ladzie • Komputer,
stacja robocza lub terminal thin client HP do
przechowywania danych i kontroli aktualizacji
(opcja w zestawie) • Głośniki

Długa żywotność i niezawodność
W przeciwieństwie do wielkich ekranów
telewizyjnych cyfrowy wyświetlacz HP LD4200
Digital Signage może pracować całą dobę, nie
tracąc żywotności. Jest w pełni przetestowany pod
kątem gotowości do pracy zaraz po
rozpakowaniu i zgodności z innymi produktami
HP, a także objęty trzyletnią ograniczoną
gwarancją na pomoc techniczną HP udzielaną
przez 65 000 specjalistów na całym świecie.

Interaktywny, panoramiczny wyświetlacz
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DANE TECHNICZNE
Typ panelu

Aktywna matryca TFT

Widoczny obszar obrazu

ekran panoramiczny 106,7 cm (42'')

Kąt podglądu

178 stopni

Jasność

500 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1

Poziom reakcji

9 ms

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Sygnał wejściowy

VGA; złącze HDMI; złącze komponentowe (2); złącze kompozytowe (1); S-Video; wyjście VGA umożliwiające zestawianie monitorów

Moc wyjściowa

Automatyczne ustalanie zakresu, 100–240 V

Zużycie energii

220 W, oczekiwanie4 W (HDMI) i 1 W (VGA)

Wymiary

z podstawą:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
z podstawą:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Waga

27 kgz podstawą

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:od 5° do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność względna od 10 do 80%

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Zgodność z normą TAA, UL UL60950-1 pierwsze wydanie, cUL CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14),
J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentyna) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC klasa B FCC
47 CFR część 15 klasa B, ICES-003 klasa B, ICES-003 klasa B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, wymagania KCC (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay — tylko AP — dostarczanie energii, EUP pozycja 6 warstwa 1, chiński
certyfikat energooszczędności (CEL), HDCP.

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach.
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Akcesoria i usługi

Zestaw do montażu na
ścianie z uchwytem
Quick Release i
systemem
zabezpieczającym
Security Plate do
monitorów HP Digital
Signage

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie),
które stanowią dopełnienie monitora, usprawniają korzystanie z komputera i
zapewniają znakomitą jakość obrazu. Zestaw do bezpiecznego montażu
na ścianie z uchwytem Quick Release i systemem zabezpieczającym
Security Plate to najnowsza opcja przeznaczona do użytkowania z
monitorami LCD HP Digital Signage. Zestaw do montażu na ścianie
umożliwia obrót o 90 stopni, co pozwala ustawić monitor w orientacji
poziomej lub pionowej. W ten sposób można stworzyć kompletne
rozwiązanie sprzętowe obejmujące komputery HP 8000 Ultra-slim lub
zgodne klienty uproszczone HP.
Numer produktu: WB976AA

Opcj. zestaw
głośników HP

Dodaj pełen zakres częstotliwości dźwięku (10 W każdy) za pomocą
wzmacniacza audio i głośników, które można dyskretnie przyłączyć z tyłu
monitora HP LD4200.

Numer produktu: WD019AA

Stojak HP LD4200
Digital Signage

Ta wytrzymała podstawa jest przymocowywana do spodniej części
monitora, co pozwala umieścić go na biurku jako część komputera lub stacji
roboczej.

Numer produktu: WD018AA

Serwis w następnym
dniu roboczym w
miejscu instalacji,
pomoc techniczna do
sprzętu, 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie
przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym
przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna
przez 5 lat.

Numer produktu: UE370E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

