Širokouhlý 106,7 cm (42") LCD interaktívny
displej na digitálne svetelné skrine HP
LD4200tm

Prvý 106,7 cm (42”) Full HD dotykový displej na digitálne
svetelné skrine
Dotknite sa budúcnosti so 106,7 cm (42") širokouhlým LCD
interaktívnym displejom na digitálne svetelné skrine HP LD4200tm s
infračervenou technológiou, ktorá umožňuje rýchlu a jednoduchú
interaktivitu na obrazovke v prostrediach, ako sú napr. predajne,
ubytovacie zariadenia, vzdelávacie zariadenia, banky, výrobné
prevádzky a stánky.

Pocíťte rozdiel
Infračervená technológia je zabudovaná v
každom monitore HP LD4200tm. Táto technológia
používa infračervené (IR) LED diódy a fotografické
senzory na rozpoznávanie dotyku spárovaním,
čím vytvorí mriežku svetelných lúčov cez displej.
Keď sa objekt (napr. prst, pero alebo iné
ukazovacie zariadenie) dotkne obrazovky, svetelný
lúč v rámci mriežky sa preruší a tým sa rozpozná
dotyk. S touto technológiou sa môžete dotknúť
panela končekom prsta a prechádzať
obrazovkami alebo pomocou dvoch prstov
nahradiť myš vykonávaním viacdotykových gest.
Taktiež môžete jednoducho otočiť, premiestniť,
zmenšiť a zväčšiť svoje dokumenty alebo
navigovať v 3D obsahu bohatom na médiá.
Nápadné popisy s vysokým výkonom
Jasná obrazovka, vysoký kontrastný pomer a
natívne rozlíšenie 1920 x 1080 monitora HP
LD4200tm ponúkajú vynikajúci obraz za jasného
aj tmavého okolitého svetla a ultraširoký
pozorovací uhol 178 x 178 stupňov umožňuje
sledovanie takmer z každého uhla. Monitor HP
LD4200tm je možné umiestniť vodorovne aj zvislo.
Hardvérové riešenie koncového zar. HP
Spoločnosť HP vám môže pomôcť jednoducho
spravovať vaše monitory pridaním nasledujúcich
súčastí (predávajú sa osobitne): • Stojan na
položenie na pokladničnú dosku • Počítač,
pracovná stanica alebo tenký klient HP na
ukladanie údajov a kontrolu aktualizácií (voliteľne
ako zostava) • Reproduktory na zvuk

Bezproblémová životnosť a spoľahlivosť
Na rozdiel od veľkých TV obrazoviek, displej pre
digitálne popisy HP LD4200 je vytvorený pre
nepretržitú prevádzku pre vyššiu životnosť. Je
úplne testovaný a kvalifikovaný pre špičkovú
funkcionalitu a kompatibilitu s podnikovými
produktmi HP a navyše zahŕňa trojročnú
obmedzenú záruku zastrešenú servisom a
podporou HP od 65 000 IT profesionálov z celého
sveta.

Širokouhlý 106,7 cm (42") LCD interaktívny
displej na digitálne svetelné skrine HP
LD4200tm
ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna matica TFT

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 106,7 cm (42") obrazov.

Uhol pohľadu

178 stupňov

Jas

500 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1

Rýchlosť odpovede

9 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

VGA; HDMI; komponentné (2); kompozitné (1); S-Video; VGA výstup pre dlaždice

Príkon

100 až 240 V str. prúdu, auto snímanie

Príkon

220 W, pohotovostný režim4 W (HDMI) a 1 W (VGA)

Rozmery

so stojanom:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
bez stojana:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Hmotnosť

27 kgso stojanom

Okolitý

Prevádzková teplota:5° C až 35° C; Prevádzková vlhkosť:od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

Súlad s TAA, UL UL60950-1 prvé vydanie, 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 (Argentína) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR časť 15
trieda B, ICES-003 trieda B, ICES-003 trieda B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995,
požiadavky KCC (Kórea), Korea Energy Boy, SmartWay – iba NA - prenos energie, EUP Lot 6 Tier 1, energetický štítok Číny (CEL), HDCP.

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
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Širokouhlý 106,7 cm (42") LCD interaktívny
displej na digitálne svetelné skrine HP
LD4200tm
Príslušenstvo a služby

Riešenie pripevnenia
na stenu HP Digital
Signage s Quick
Release a Security Plate

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali
celkový zážitok z používania počítača a sledovania. Riešenie pripevnenia
na stenu HP Digital Signage s Quick Release a Security Plate je najnovšia
možnosť navrhnutá na používanie s digitálnymi LCD obrazovkami značky
HP. Montáž na stenu má 90 stupňový uhol otočenia pre používanie vo
vertikálnej aj horizontálnej polohe a môže byť použitý spolu s počítačmi
radu HP 8000 USDT alebo kompatibilným tenkým klientom pre vytvorenie
úplného hardvérového riešenia pre zákazníkov HP.
Číslo produktu: WB976AA

Voliteľná sada
reprodukt. HP

Pridajte plný rozsah zvuku (každý 10 wattov) s týmto zosilňovačom zvuku
montovaným vzadu a reproduktormi, ktoré môžete nenápadne pripevniť na
zadnú stranu displeja HP LD4200.

Číslo produktu: WD019AA

Stojan HP LD4200
Digital Signage

Tento trvácny stojan sa pripevňuje na spodnú časť displeja pre umiestnenie
jednotky ako súčasti riešenia pracovnej stanice stolného počítača.

Číslo produktu: WD018AA

5 rokov hardvérová
podpora HP na mieste
v nasl. pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na
diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka
zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.

Číslo produktu: UE370E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

