HP LD4200tm 106,7 cm (42 inç) Geniş Ekran
LCD Etkileşimli Dijital İşaret Ekranı
Dünyanın ilk 106,7 cm (42 inç) tam HD dokunmalı dijital
işaret ekranı ile tarzının lideri

Satış noktası, ağırlama, eğitim, bankacılık, üretim ve kulübeler gibi
ortamlarda hızlı ve kolay ekran üzeri etkileşim sağlamak üzere
Kızılötesi teknoloji içeren HP LD4200tm 106,7 cm (42 inç) geniş ekran
LCD etkileşimli dijital işaret ekranı ile geleceğe adım atın.

Farkı hissedin
Her HP LD4200tm ekranı kızılötesi teknolojiye
sahiptir. Bu teknoloji, ekranda yayılan bir ışık gridi
oluşturmayla dokunuş belirlemeyi eşleştirerek, bir
dizi kızılötesi (IR) ışık yayan diyotlar (LED) ile
birlikte fotoğraf sensörleri kullanır. Bir nesne
(parmak, kalem veya başka bir alet ucu) ekrana
değdiğinde, grid içine yayılan ışık engellenir ve
böylece dokunuş tanınmış olur. Bu teknoloji ile,
ekranlar arasında geçiş yapmak için parmak
ucunuzla panele dokunabilir veya bilinen çok
dokunmalı işlevleri uygularken farenizin yerine iki
parmağınızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda,
kolay bir şekilde konumu döndürebilir,
belgelerinizi küçültebilir ve büyültebilir veya
zengin ortamlı 3D içeriğini yönlendirebilirsiniz.
Yüksek performans sağlayan çarpıcı tabela
HP LD4200tm ürününün parlak ekranı, yüksek
kontrast oranı ve 1920 x 1080 yerel çözünürlüğü,
hem parlak hem de loş ışıkta mükemmel bir görüş
sunar ve 178 x 178 derece aşırı geniş görüş açısı
neredeyse her açıdan izleme olasılığı sağlar. HP
LD4200tm monitör ayrıca, daha esnek yerleştirme
seçenekleri için hem yatay hem de dikey konumda
kullanılabilir.
Uçtan uca HP donanım çözümü
HP, aşağıdakileri ekleyerek (her biri ayrı olarak
satılır) ekranlarınızı kolay bir şekilde yönetmenize
yardımcı olabilir: • Set üstüne kurulacak bir sehpa
• Veri veya denetim güncellemelerini depolamak
için bir HP PC, İş İstasyonu veya İnce İstemci
(isteğe bağlı olarak pakete eklenecek) • Ses
hoparlörleri

Endişeleri ortadan kaldıran uzun ömürlülük ve
güvenilirlik
Geniş TV ekranlarından farklı olan HPLD4200
dijital tabela ekranı, uzun ömürlülüğü sağlarken
7/24 çalışacak şekilde üretilmiştir. Kutusundan
çıkar çıkmaz çalışması ve HP iş ürünleriyle uyumlu
olması açısından test edilmiş ve yeterli
bulunmuştur. HP servisi ve dünya çapındaki
65.000 BT uzmanının desteğiyle üç yıllık sınırlı
garantisi vardır.

HP LD4200tm 106,7 cm (42 inç) Geniş
Ekran LCD Etkileşimli Dijital İşaret Ekranı

ÖZELLİKLER
Panel türü

Aktif matriks TFT

Görüntülenebilir resim alanı

106,7 cm (42 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

178 derece

Parklaklık

500 g/m²

Kontrast oranı

1000:1

Yanıt hızı

9 ms

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

VGA; HDMI; komponent (2) kompozit (1); S-Video; Ekranı bölmek için VGA çıkışı

Giriş gücü

Otomatik Algılama, 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

220 watt, beklemede4 W (HDMI) ve 1 W (VGA)

Boyutlar

ayaklı:99,9 x 29,3 x 66,7 cm
ayak hariç:99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Ağırlık

27 kgayaklı

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5° C ila 35° C; Çalıştırma nemi:% 10 - 80 Göreceli Nem

Sertifikalar ve uyumluluk

TAA Uyumlu, UL UL60950-1 Birinci Basım, 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 (Arjantin) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf
B, ICES-003 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC
(Kore) Şartları, Korea Energy Boy, SmartWay – yalnızca NA - Enerji lojistiği, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL), HDCP.

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
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HP LD4200tm 106,7 cm (42 inç) Geniş
Ekran LCD Etkileşimli Dijital İşaret Ekranı

Aksesuarlar ve Hizmetler

Hızlı Serbest Bırakma
ve Güvenlik Plakası
özellikli HP Dijital Bilgi
Ekranı Duvara Montaj
Çözümü

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem ve görüntüleme
deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar
(her biri ayrı olarak satılır). Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası
özellikli HP Dijital Bilgi Ekranı Duvara Montaj Çözümü, HP markalı LCD
dijital bilgi ekranlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış en yeni seçenektir.
Duvara montaj birimi, yatay veya dikey konumda kullanım için ekseni
etrafında 90 derece dönebilir, ve HP müşterilerine eksiksiz bir donanım
çözümü sunmak için HP 8000 Serisi USDT Bilgisayar veya uyumlu bir ince
istemciyle birlikte kullanılabilir.
Ürün numarası: WB976AA

HP Hoparlör Seçenek
Takımı

HP LD4200 ekranın arkasına takıldığı için göz önünde bulunmayan ve
arkaya doğru bakan bu ses yükseltici ve hoparlörlerle her tür sesi (her biri
10 vat) ekleyin.

Ürün numarası: WD019AA

HP LD4200 Dijital
Kurumsal Kimlik Standı

Bu dayanıklı stand ekran alt tarafına takılarak birimin masaüstü tabanlı bir
PC veya iş istasyonu çözümünün bir parçası olarak konumlandırılmasını
sağlar.

Ürün numarası: WD018AA

HP Sonraki İş Günü
Yerinde HW Desteği 5
yıl

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden
sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UE370E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

