HP LD4210 106,7-cm (42-inch) Digital
Signage LCD-scherm
Prettiger werken met digitale signage!

De nieuwe dunnere, slimmere digitale signage schermen1 met meer
aansluitingen creëren volwaardige, aantrekkelijke en opvallende
digitale signageoplossingen.

Slimme technologie, compact ontwerp
HP's nieuwste DSD (digital signage display) is
beter dan ooit met slimmere technologie en een
compacter ontwerp1. Voor beginners biedt de
ingebouwde HP Media Sign Player-technologie
een eenvoudige, overzichtelijke mediaspeler op
het DSD. U sluit een flashdrive met foto's, films
en/of muziek2 aan op de USB-ingang aan de
achterzijde van de DSD en kunt direct dynamische
reclame weergeven op het scherm. Dat is ideaal
voor gebruikers die een eenvoudig digitaal
signagescherm met speler nodig hebben. U heeft
GEEN pc nodig, hoeft GEEN software te
installeren en maakt GEEN extra kosten! Het
ontwerp is verbeterd en de randen van de
LD4210 zijn half zo breed als die van hun
voorgangers1. Dat creëert niet alleen een moderne
uitstraling, maar zorgt ook voor een natuurlijke
weergave wanneer er een videomuur wordt
gebouwd met verschillende schermen naast elkaar.
Andere verbeteringen zijn: een grotere helderheid
en een beter contrast1, waardoor beelden in
omgevingen met veel licht helderder en beter
leesbaar zijn en een hogere kwaliteit hebben.
Geavanceerde digitale connectiviteit
De LD4210 biedt ook meer digitale aansluitingen
en gemakkelijk netwerkbeheer door toevoeging
van een Ethernet-poort en HP Network Sign
Manager software. Daardoor kunnen één of meer
schermen centraal worden beheerd vanuit één
bron en kunnen zonder onderbrekingen
veranderingen worden aangebracht op één
locatie en worden toegepast op een groot aantal
DSD's in het netwerk. Dit is ideaal voor bedrijven
met een groot aantal in het LAN aangesloten
DSD's op verschillende locaties, zoals: winkels,
lobby's, kantoren, stations, enzovoort. Deze DSD

heeft bovendien een DisplayPort IN en OUT poort
om de compatibiliteit met HP's Digital Signage
spelers te verbeteren. Dat vereenvoudigt de
bekabeling voor meer dan levensgrote
gekoppelde full-HD3 videomuren4.
End-to-end oplossing
HP levert digitale signageschermen,
signagespelers, kioskoplossingen, optionele
hardware en software waarmee bedrijven snel en
voordelig volwaardige, aantrekkelijke, opvallende
24x7x365 digitale signageoplossingen kunnen
creëren.

HP LD4210 106,7-cm (42-inch) Digital
Signage LCD-scherm

SPECIFICATIES
Type paneel

Breedbeeld actieve-matrix TFT

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

700 cd/m²

Contrastverhouding

1200:1 statisch; 3000:1 dynamisch

Responssnelheid

9 ms gemiddeld

Standaardresolutie

1920 x 1080

Invoersignaal

1 HDMI; 1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 2 DisplayPort

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Max 250 Watt; gem 220 Watt, standby

Afmetingen

met voet:96,71 x 25,86 x 63,5 cm
zonder voet:96,71 x 12,37 x 55,98 cm

Gewicht

18,6 kg

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:0 tot 40 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:10 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

UL UL60950-1 eerste editie, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TÜV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TÜV-S (Argentinië) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC klasse B FCC 47 CFR Part 15 klasse B,
ICES-003 klasse B, ICES-003 klasse 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) vereisten, Korea Energy Boy, SmartWay – alleen NA - energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, China energielabel (CEL)

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 HP LD4210 vs. HP LD4200.

2 Ondersteunde mediabestanden: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Externe luidsprekers zijn vereist voor geluidsweergave en moeten apart worden aangeschaft.
3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden. Dit scherm ondersteunt een 1080p resolutie.
4 Daisy-chainkoppeling met DisplayPort ondersteunt tot negen DSD's.

5 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

6 HP Care Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. Service gaat in op de datum van aanschaf van de

hardware. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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HP LD4210 106,7-cm (42-inch) Digital
Signage LCD-scherm
Accessoires en services

HP luidsprekeroptiekit

Een uitstekend geluid toevoegen (10 Watt elk) met een versterker en luidsprekers
die discreet aan de achterzijde van het HP LD4200 scherm worden bevestigd.

Bestelnr.: WD019AA

HP 42-inch LCD
schermstandaard, kit

De standaard met twee voetjes biedt ondersteuning voor het Digital Signage
scherm als dit op een tafel wordt gebruikt. De voetjes schuiven in de onderzijde
van het scherm en worden vastgezet met de meegeleverde schroeven zodat het
scherm stevig blijft staan als het aangeraakt wordt.

Bestelnr.: XT655AA

HP Digital Signage
wandmontage-oplossin
g met Quick Release en
veiligheidsplaat

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling
op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken en
comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing met
Quick Release en veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met HP
Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden roteren naar een
liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie USDT pc of
compatibele thin client worden gebruikt om een complete hardware-oplossing
voor HP klanten te creëren.

Bestelnr.: WB976AA

4 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 4 jaar recht op
onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd
technicus

Bestelnr.: UE369E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

