HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4210 Digital
Signage -nestekidenäyttö
Paranna digitaalisten kylttien tehoa!

Entistä ohuempi, älykkäämpi ja yhdistämismahdollisuuksiltaan
parempi kylttinäyttö1 tuottaa täysin toiminnallisia, näyttäviä
digitaalikylttiratkaisuja, jotka kiinnittävät huomion.

Älykäs tekniikka, ohut muoto
HP:n uusin digitaalinen kylttinäyttö on parempi
kuin koskaan, sillä siinä on käytetty älytekniikkaa
ja kapeita linjoja1. Ensinnäkin sisäinen HP Media
Sign Player -tekniikka tuo helppokäyttöisen
mediasoittimen suoraan kylttinäytölle. Yhdistä
kuvia, elokuvia ja/tai musiikkia2 sisältävä
flash-muisti USB-liitäntään näyttökyltin taakse ja
nauti dynaamisista mainoksista suoraan näytöltä.
Ratkaisu sopii täydellisesti niille, jotka tarvitsevat
digitaalisen kylttinäytön ja kylttisoittimen
perusmallin. Lisäksi: EI tarvetta tietokoneelle, EI
asennettavia ohjelmia, EI lisäkustannuksia! Mitä
muotoilullisiin parannuksiin tulee, LD4210-näytön
reunoja on kavennettu lähes puolella edeltäviin
malleihin verrattuna1. Kapeat reunat antavat
modernin vaikutelman, mutta niiden tärkein
ominaisuus on mahdollistaa luonnollinen kuva
videoseinäinstallaatioissa. Muihin parannuksiin
kuuluvat kirkkauden ja kontrastin tehostaminen1,
mikä tuottaa selkeän, helposti luettavan ja
laadukkaan kuvan kirkkaasti valaistuissa
ympäristöissä.
Parannetut digitaaliset yhteydet
LD4210-näytössä on lisäksi erinomaiset
digitaaliset yhteydenmuodostus- ja
verkkohallintamahdollisuudet, sillä siihen on lisätty
Ethernet-liitäntä ja HP Network Sign Manager
-ohjelmisto. Niitä hyödyntämällä yhtä tai
useampaa näyttöä voidaan ohjata yhdestä
lähteestä, jossa tehdyt muutokset voidaan ottaa
käyttöön "lennossa" niin monessa verkkoon
yhdistetyssä näytössä kuin on tarpeen. Tämä sopii
erityisesti yrityksiin, joissa on lukuisia lähiverkkoon
yhdistettyjä näyttöjä eri paikoissa, kuten
varastoissa, auloissa, toimistoissa ja
terminaaleissa. Lisäksi tässä näytössä on

DisplayPort-tulo- ja -lähtöliitäntä, joten se on
yhteensopiva HP:n Digital Signage Player
-soitinten kanssa. Näin voidaan myös selkeyttää
kaapelointia elämää suuremmissa,
täysteräväpiirron3 etuisuusketjutetuissa
videoseinissä4.
Kattava ratkaisu
HP tarjoaa digitaaliset kyltit, kylttisoittimet,
automaattiratkaisut sekä lisälaitteet ja ohjelmistot,
joita hyödyntämällä yritys voi ottaa täysin
toiminnallisia, näyttäviä ja huomion kiinnittäviä
digitaalisia kylttiratkaisuja nopeasti ja edullisesti
käyttöön milloin tahansa.
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TEKNISET TIEDOT
Paneelityyppi

Laajakuvainen TFT-aktiivimatriisinäyttö

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

700 cd/m²

Kontrastisuhde

1200:1 kiinteä; 3000:1 dynaaminen

Vasteaika

yleensä 9 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Sisääntulosignaali

HDMI; VGA-tulo; VGA-lähtö; 2 DisplayPort-liitäntää

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

enintään 250 W; yleensä 220 W, valmiustila

Mitat

jalustan kanssa:96,71 x 25,86 x 63,5 cm
ilman jalustaa:96,71 x 12,37 x 55,98 cm

Paino

18,6 kg

Ympäristö

Käyttölämpötila:0–40 °C; Käyttökosteus:10–80 %:n suht. kosteus

Varmenteet ja yhteensopivuus

UL UL60950-1 ensimmäinen painos, 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 (Argentiina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC LUOKKA B FCC 47 CFR Osa 15
Luokka B, ICES-003 Luokka B, ICES-003 Luokka B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, KCC (Korea) Vaatimukset, Korea Energy Boy, SmartWay – vain Pohjois-Amerikka - energialogistiikka, EUP Erä 6 Taso 1, Kiinan
energiamerkintä (CEL)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

1 HP LD4210 vs. HP LD4200.

2 Tuettuihin mediatiedostotyyppeihin kuuluvat: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Äänentoistoon tarvitaan ulkoiset kaiuttimet, jotka on hankittava erikseen.
3 HD-kuvan katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia (HD). Tässä näytössä on 1 080 kuvapisteen tarkkuus.
4 Etuisuusketju ja DisplayPort tukevat enimmillään yhdeksää kylttinäyttöä.

5 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

6 HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Packien palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Valitse oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack
-palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Lisävarusteet ja palvelut

HP SAS -varustesarja

Lisää näyttöösi äänet (10 wattia kanava) taakse asennetulla äänivahvistimella
sekä kaiuttimilla, jotka kiinnittyvät HP LD4200 -näytön taakse
huomaamattomasti.

Tuotenumero: WD019AA

HP:n 42 tuuman
LCD-näytön jalustasarja

Kaksijalkainen jalusta tarjoaa digitaalisen näytön tuen, kun laitetta käytetään
pöydällä. Koska jalusta on suunniteltu pitämään näyttö vakaana myös
kosketettaessa, sen jalat työnnetään näytön alaosaan ja kiinnitetään ruuveilla.

Tuotenumero: XT655AA

HP:n digitaalikyltin
seinäasennusratkaisu
pikairrotuksella ja
suojalevyllä

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaiskäyttö- ja katselukokemusta. HP:n
digitaalikyltin seinäasennusratkaisu pikairrotuksella ja suojalevyllä on uusin
vaihtoehto, joka on suunniteltu käytettäväksi HP:n LCD-digitaalikylttien kanssa.
Seinäkiinnikkeessä on 90 asteen nivel, jolloin sitä voidaan käyttää vaaka- tai
pystyasennossa. Sitä voidaan käyttää yhdessä HP:n 8000-sarjan
USDT-tietokoneen tai yhteensopivan thin client -ratkaisun kanssa, jolloin HP:n
asiakkaille voidaan luoda täydellinen laitteistoratkaisu.

Tuotenumero: WB976AA

4 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla

Neljän vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n
valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UE369E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

