106,7 cm (42-palčni) zaslon LCD za digitalno
prikazovanje HP LD4210
Izboljšajte izkušnjo digitalnega prikazovanja!

Tanjši, pametnejši in lažje povezljivi zasloni DSD 1 za izboljšane,
celovite, privlačne in zanimive rešitve za digitalno prikazovanje.

Pametna tehnologija, tanka oblika
HP-jev najnovejši zaslon za digitalno prikazovanje
(DSD) je najboljši do zdaj, s pametnejšo
tehnologijo in tanjšo obliko1. Vdelana tehnologija
HP Media Sign Player ponuja predvajalnik
predstavnosti, ki ga je preprosto uporabljati kar z
zaslona DSD. Priključite pomnilniški ključek, na
katerem so slike, filmi in/ali glasba2, v vhod USB
na zadnji strani zaslona DSD in uživajte v
dinamičnem oglaševanju neposredno z zaslona.
To je popolna rešitev za uporabnike, ki
potrebujejo osnoven zaslon/predvajalnik za
digitalno prikazovanje. Poleg tega NE potrebujete
računalnika, NI vam treba nameščati programske
opreme in NIMATE dodatnih stroškov! Izboljšana
je tudi oblika, saj so okvirji na zaslonu LD4210
skoraj pol tanjši od svojih predhodnikov1. Poleg
tega, da ustvarijo sodobno okolje, omogočajo bolj
naravno sliko, ko se uporabljajo pri namestitvah
na video steno. Izboljšana sta tudi svetlost in
kontrast1, ki zagotavljata čistejšo zaslonsko sliko v
močneje osvetljenem okolju, s čimer se izboljša
ostrina, boljša pa je tudi kakovost slike.
Izboljšana digitalna povezljivost
Zaslon LD4210 ponuja tudi izboljšano digitalno
povezljivost in upravljanje omrežja z dodanimi
vrati za omrežje Ethernet in programsko opremo
HP Network Sign Manager Software. To omogoča
centralizirano upravljanje enega ali več zaslonov
iz enega vira, zato lahko spremembe po potrebi
vnašate z enega mesta in jih uporabite na vseh
zaslonih DSD v omrežju. To je popolna rešitev za
podjetja z več zasloni DSD, ki so povezani v
omrežje LAN z različnih lokacij, na primer za
trgovine, avle, pisarne, terminale itd. Poleg tega ta
zaslon DSD vključuje tudi vhoda DisplayPort IN in
OUT, ki zagotavljata združljivost s HP-jevimi

predvajalniki za digitalno prikazovanje. To
poenostavi tudi zahteve za napeljavo kablov za
večje video stene4 z marjetično verigo v polni
visoki ločljivosti3.
Celovita rešitev
HP ponuja zaslone in predvajalnike za digitalno
prikazovanje, rešitve za kioske ter izbirno strojno
in programsko opremo, s katero podjetja hitro in
cenovno ugodno uvajajo celovite, privlačne in
zanimive rešitve za digitalno prikazovanje 24 ur
na dan in 365 dni v letu.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Široki zaslon TFT z aktivno matriko

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

700 cd/m²

Kontrastno razmerje

1200:1 statično; 3000:1 dinamično

Odzivnost

Običajno 9 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

1 vrata HDMI; 1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 2 vrat DisplayPort

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Največ 250 W; Običajno 220 W, v pripravljenosti

Mere

s podstavkom:96,71 x 25,86 x 63,5 cm
brez podstavka:96,71 x 12,37 x 55,98 cm

Teža

18,6 kg

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 0 do 40 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 10 do 80% RH

Certifikat in skladnost

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 15. del, 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).

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

1 HP LD4210 v primerjavi s HP LD4200.

2 Podprte predstavnostne datoteke vključujejo: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG in *.AVI. Za zvok so potrebni zunanji zvočniki, ki so naprodaj posebej.
3 Za ogled slik HD je potrebna vsebina visoke ločljivosti (HD). Zaslon lahko prikaže ločljivost 1080p.
4 Marjetična veriga z vrati DisplayPort podpira največ devet zaslonov DSD.

5 Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

6 Storitve HP Care Pack podaljšajo servisne pogodbe, ki presegajo vašo standardno garancijo. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve začnite uporabljati na dan nakupa strojne
opreme. Če želite izbrati ustrezno raven storitev izdelka HP, uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na spletnem mestu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na
spletnem mestu www.hp.com/hps/carepack.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah.
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Pripomočki in storitve

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

Komplet stojala za
HP-jev zaslon LCD 42"

Dvonožno stojalo ponuja podporo za prikaz digitalnega podpisovanja na
podlagi mize. Zaslon ob dotiku ohranja stabilnost, saj se noge s priloženimi
vijaki zataknejo na dno zaslona.

Številka izdelka: XT655AA

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

4-leta, naslednji
delovni dan na domu

Ponujamo 4-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: UE369E

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

