106,7 cm (42") monitor LCD Interactive
Digital Signage širokega formata HP
LD4200tm

Vodilni na svetu s prvim 106,7 cm (42”) digitalnim
zaslonom na dotik s polno visoko ločljivostjo
Tapnite v prihodnost s HP LD4200tm 106,7 cm (42") interaktivnim
digitalnim zaslonom LCD širokega formata z infrardečo tehnologijo, ki
omogoča hitro in preprosto interakcijo na zaslonu v okoljih, kot so
prodajna mesta (POS), gostinski obrati, šole, banke, proizvodnja in
kioski.

Občutite razliko
Infrardeča tehnologija je vgrajena v vsak zaslon
HP LD4200tm. Ta tehnologija uporablja različne
infrardeče (IR) diode LED in foto senzorje za
določanje dotika z združevanjem, tako da na
zaslonu ustvari mrežo svetlobnih žarkov. Ko se
predmet (na primer prst, pero ali katera koli druga
kazalna naprava) dotakne zaslona, se svetlobni
žarek na mreži prekine in dotik je zaznan. Ta
tehnologija vam omogoča, da se s konico prsta
dotaknete zaslona in se pomikate po zaslonih, ali
z dvema prstoma nadomestite miško, ko izvajate
običajne kretnje večkratnega dotika. Prav tako
lahko preprosto obračate položaj, zmanjšate in
povečate dokumente ali se pomikate po bogati 3D
medijski vsebini.
Reklama z visoko zmogljivostjo
Svetel zaslon, visoko razmerje kontrastov in
osnovna ločljivost 1920 x 1080 zaslona HP
LD4200tm nudijo osupljiv pogled pri svetli in
temni osvetlitvi, zelo širok vidni kot 178 x 178
stopinj pa omogoča opazovanje s skoraj vsakega
kota. Zaslon HP LD4200tm lahko namestite v
vodoravni ali navpični položaj, kar omogoča
lažje prilagajanje vašim potrebam.
Celovita HP-jeva rešitev strojne opreme
HP vam omogoča enostavno upravljanje vaših
zaslonov, ki ga dosežete z dodajanjem
naslednjega (naprodaj posebej): • Stojalo za
namestitev na pult • Računalnik, delovna postaja
ali lahki odjemalec HP za shranjevanje podatkov
in nadzor posodobitev (izbirno v paketu) •
Zvočniki

Brezskrbno dolga življenjska doba in zanesljivost
V primerjavi z ostalimi velikimi TV-zasloni, je
HP-jev LD4200 digitalni reklamni zaslon namenjen
neprekinjenemu delovanju, pri čemer ohranja
svojo življenjsko dobo. Je v celoti preizkušen in je
funkcionalen in združljiv z ostalimi poslovnih
izdelki HP. Poleg tega vključuje še triletno omejeno
garancijo in obsežne HP-jeve storitve ter podporo
65.000 strokovnjakov za IT po celem svetu.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Aktivna matrika TFT

Vidna površina

106,7 cm (42") širokega formata

Kot gledanja

178 stopinj

Svetlost

500 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1

Odzivnost

9 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

VGA; HDMI; komponenta (2); kompozit (1); S-video; izhod VGA za sestavljanje

Vhodna moč

Samodejno zaznavanje, 100 do 240 V

Poraba energije

220 W, v pripravljenosti4 W (HDMI) in 1 W (VGA)

Mere

s podstavkom:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
brez podstavka:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Teža

27 kgs podstavkom

Okolju prijazno

Delovna temperatura:Od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 10 do 80% RH

Certifikat in skladnost

Združljiv s TAA, UL UL60950-1 prva izdaja, 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 (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR del, 15
razred B, ICES-003 razred B, ICES-003 razred B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, zahteve KCC (Koreja), Korea Energy Boy, program SmartWay – samo NA – energetska logistika, EUP Lot 6 Tier 1, Kitajska oznaka za
energijo (CEL), HDCP.

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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Pripomočki in storitve

Stenski nosilec HP
Digital Signage z
mehanizmom Quick
Release in Security
Plate

HP ponuja različne dodatne izdelke (naprodaj posebej), ki so zasnovani kot
dodatna oprema za monitorje in izboljšajo celotno delovanje in prikaz.
Stenski nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security
Plate je najnovejša možnost, zasnovana za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni
z digitalnim podpisom. Stenski nosilec ima nagib 90° za uporabo v
ležečem ali pokončnem položaju in ga lahko uporabljate skupaj z
računalnikom HP 8000 Series USDT ali združljivim lahkim odjemalcem, kar
omogoča celovito rešitev strojne opreme za HP-jeve stranke.
Številka izdelka: WB976AA

Izbirni komplet
zvočnikov HP

Dodajte celoten razpon zvoka (vsak 10 vatov) s temi ojačevalci zvoka ter
zvočniki, ki so priklopljeni v zadnji del zaslona HP LD4200.

Številka izdelka: WD019AA

Stojalo HP LD4200
Digital Signage

To trpežno stojalo pritrdite na dno zaslona in namestite enoto kot del
namiznega računalnika ali delovne postaje.

Številka izdelka: WD018AA

5-letna podpora HP za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji
delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne
bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UE370E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

