LCD digitálny reklamný displej HP LD4210 s
uhlopriečkou 106,7 cm (42")
Vylepšite svoj zážitok s digitálnou reklamou!

Predstavujeme tenšie a inteligentnejšie digitálne reklamné displeje 1 s
rozšírenými možnosťami pripojenia pre vylepšené, plne vybavené,
príťažlivé a pútavé riešenia digitálnej reklamy.

Inteligentná technológia, tenký dizajn
Najnovšie digitálne reklamné displeje HP (DSD) sú
lepšie ako kedykoľvek predtým s inteligentnou
technológiou a tenším dizajnom1. Pre
začiatočníkov poskytuje zabudovaná technológia
HP Media Sign Player jednoduchý a prehľadný
prehrávač médií priamo z displeja. Stačí k USB
vstupu na zadnej strane displeja pripojiť
pamäťové zariadenie s obrázkami, filmami alebo
hudbou 2 a vychutnávať si dynamickú reklamu
priamo z displeja. Je to skvelé pre používateľov,
ktorý potrebujú základný digitálny reklamný
displej/prehrávač. Navyše, nevyžaduje sa
počítač, inštalácia softvéru ani žiadne ďalšie
náklady! Pokiaľ ide o vylepšenia dizajnu, obruby
displeja LD4210 majú takmer polovičnú šírku v
porovnaní s predchádzajúcim modelom1.
Nielenže to pomáha vytvoriť modernú atmosféru,
ale čo je dôležitejšie, umožňujú prirodzenejší
obraz, keď sa používajú v zostavách ako
videosteny. Ďalšie vylepšenia zahŕňajú vyšší jas a
kontrast1, ktorý pomáha poskytovať jasnejší obraz
pri intenzívnejšom okolitom svetle pre lepšiu
čitateľnosť a vyššiu kvalitu obrazu.
Rozšírené možnosti digit. pripojenia
Displej LD4210 ponúka aj nové možnosti
digitálneho pripojenia a sieťovej správy vďaka
pridaniu ethernetového portu a softvéru HP
Network Sign Manager. Spoločne tieto prvky
umožňujú centralizovanú správu jedného alebo
viacerých displejov z jedného zdroja a
vykonávanie priebežných zmien z jedného miesta
a ich použitie na všetky digitálne reklamné
displeje v sieti. Je to skvelé pre podniky s
mnohými displejmi pripojenými cez sieť LAN na
rôznych miestach, ako sú napr.: obchody,
vestibuly, kancelárie, terminály atď. Okrem toho

tento displej obsahuje vstup a výstup DisplayPort
pre kompatibilitu s digitálnymi reklamnými
prehrávačmi HP. Môže to tiež zjednodušiť
požiadavky na vedenie káblov pre veľkorozmerné
Full HD3 videosteny so sériovým zapojením4.
Komplexné riešenie
Spoločnosť HP ponúka digitálne reklamné
displeje, reklamné prehrávače, riešenia pre
predajne, ako aj voliteľný hardvér a softvér,
vďaka čomu podnikom umožňuje rýchlo a cenovo
dostupne nasadiť plne vybavené, príťažlivé
riešenia digitálnej reklamy 24 hodín denne 7 dní
v týždni 365 dní v roku.

LCD digitálny reklamný displej HP LD4210 s
uhlopriečkou 106,7 cm (42")

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

700 cd/m²

Pomer kontrastu

1200:1 statický; 3000:1 dynamický

Rýchlosť odpovede

typicky 9 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

1 HDMI; 1 VGA vstup; 1 VGA výstup; 2 DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Max. 250 W; typicky 220 W, pohotovostný režim

Rozmery

so stojanom:96,71 x 25,86 x 63,5 cm
bez stojana:96,71 x 12,37 x 55,98 cm

Hmotnosť

18,6 kg

Okolitý

Prevádzková teplota:0 až 40 °C; Prevádzková vlhkosť:od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

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 TRIEDA 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 Sev. Am. - prenos energie, EUP Lot 6 Tier 1, energetický štítok Číny (CEL)

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

1 Porovnanie HP LD4210 a HP LD4200.

2 Podporované súbory médií: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Na zvuk sa vyžadujú externé reproduktory, ktoré sa predávajú osobitne.
3 Na sledovanie HD obrazu je potrebný obsah vo vysokom rozlíšení (HD). Tento displej podporuje rozlíšenie 1080p.
4 Sériové zapojenie cez konektory DisplayPort podporuje maximálne deväť digitálnych reklamných displejov.

5 Všetky výkonnostné parametre predstavujú typické technické parametre, ktoré poskytujú výrobcovia komponentov HP. Skutočný výkon môže byť buď vyšší alebo nižší.

6 Služby HP Care Pack predlžujú servisné zmluvy nad rámec štandardných záruk. Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Servis sa začína od dátumu nákupu hardvéru. Na výber správnej
úrovne servisu pre váš produkt HP použite nástroj HP Care Pack Services Lookup Tool na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službách HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na adrese www.hp.com/hps/carepack.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. 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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LCD digitálny reklamný displej HP LD4210 s
uhlopriečkou 106,7 cm (42")
Príslušenstvo a služby

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

Súprava stojana na
42" LCD displej HP

Dvojnohý stojan poskytuje podporu pre digitálny popisový displej pri používaní
na stole. Je navrhnutý, aby pomohol udržať stabilitu displeja pri dotyku, nožičky
sa nasúvajú do spodnej časti displeja a prichytia sa pomocou dodávaných
skrutiek.

Číslo produktu: XT655AA

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

4 roky, nasledujúci
pracovný deň na
mieste

Ak sa vyskytne problém s výpočtovým zariadením, ktorý sa nedá vyriešiť na
diaľku, využite servis na nasl. prac. deň v mieste inštalácie zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas 4 rokov

Číslo produktu: UE369E

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

