HP LD4210 106,7 cm (42") LCD Dijital
İşaretleme Ekranı
Dijital işaretleme deneyiminizi geliştirin!

Geliştirilmiş, bütün özelliklere sahip, göz alıcı ve ilgi çekici dijital
işaretleme çözümleri için daha ince, daha akıllı ve daha çok
bağlantıya sahip dijital işaretleme ekranlarını sunarız 1.

Akıllı Teknoloji, İnce Tasarım
HP’nin en yeni dijital işaretleme ekranı (DSD),
daha akıllı teknolojisi ve daha ince tasarımlarıyla
bugüne kadar olanlardan çok daha iyidir1. Yeni
başlayanlar için HP Media Sign Player teknolojisi
doğrudan DSD'den kullanılabilen basit ve kolay
öğrenilen bir ortam yürütücüsü sağlar. DSD'nin
arkasında bulunan USB girişine, içinde resim, film
ve/veya müzik bulunan bir flash sürücü takın2 ve
ekrandaki dinamik reklamların keyfini çıkarın. Bu,
temel bir dijital işaretleme ekranına/yürütücüsüne
ihtiyacı olan kullanıcılar için idealdir. Buna ek
olarak bilgisayar GEREKMEZ, yazılım yüklenmesi
GEREKMEZ, ek maliyeti YOKTUR! Tasarım
iyileştirmesi açısından, LD4210 üzerindeki
çerçevelerin genişliği öncekilerin yaklaşık yarısı
kadardır1. Yalnızca modern bir atmosfer
yaratmaya yardımcı olmaz, daha da önemlisi
video duvarı kurulumlarına döşendiğinde çok
daha doğal bir görüntü sağlar. Daha yüksek
parlaklık ve kontrast gibi diğer iyileştirmeler1,
ortam ışıklandırmasının yoğun olduğu alanlarda
ekranda çok daha net görüntüler sağlamaya
yardımcı olarak okunabilirliği artırır ve çok daha
iyi resim kalitesi sunar.
Gelişmiş Dijital Bağlantı
LD4210, ayrıca Ethernet bağlantı noktasının ve HP
Network Sign Manager yazılımının eklenmesi
sayesinde dijital bağlantıda ve ağ yönetiminde
geliştirmeler de sağlar. Hepsi birlikte, bir veya
daha çok ekranın tek bir kaynaktan merkezi
olarak yönetilmesini sağlar ve böylece
değişiklikler tek bir konumdan "anında" yapılabilir
ve ağ üzerindeki sonsuz sayıda DSD'ye
uygulanabilir. Bu, aşağıda belirtilen, farklı
konumlarda LAN ile bağlanmış çok sayıda DSD
aygıtı olan kuruluşlar için çok uygundur: depolar,

lobiler, iş yerleri, terminaller vb. Buna ek olarak,
bu DSD'de ayrıca HP’nin Dijital İşaretleme
Yürütücüleri ile uyumluluk sağlamak için
DisplayPort GİRİŞ ve ÇIKIŞ bağlantıları da bulunur.
Bu, aynı zamanda Tam HD3 halka dizilimli video
duvarlarının 4 çok uzun bir listesi olan kablolama
gereksinimlerini de basitleştirmeye yardımcı
olabilir.
Uçtan Uca Çözüm
HP, kuruluşların tüm özelliklere sahip, göz alıcı ve
ilgi çekici dijital işaretleme çözümlerini hızlı ve
ekonomik bir şekilde 24/7/365 dağıtmasını
sağlamak için Dijital İşaretleme Ekranları,
İşaretleme Yürütücüleri, Kiosk Çözümleri ve isteğe
bağlı donanımlar ve yazılımlar sunar.
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ÖZELLİKLER
Panel türü

Geniş aktif matriks TFT

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

700 g/m²

Kontrast oranı

1200:1 statik; 3000:1 dinamik

Yanıt hızı

9 ms normal

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

1 HDMI; 1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı; 2 DisplayPort

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

250 W maksimum; 220 W normal, beklemede

Boyutlar

ayaklı:96,71 x 25,86 x 63,5 cm
ayak hariç:96,71 x 12,37 x 55,98 cm

Ağırlık

18,6 kg

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:0 - 40°C; Çalıştırma nemi:% 10 - 80 Göreceli Nem

Sertifikalar ve uyumluluk

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 SINIF 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).

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.

1 HP LD4210 ve HP LD4200.

2 Desteklenen ortam dosyaları: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Ses için harici hoparlör gerekir ve bunlar ayrıca satılır.

3 HD görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. Bu ekran 1080p çözünürlükte görüntü verebilir.
4 DisplayPort halka dizilimi sayesinde dokuza kadar DSD'yi destekler.

5 Performans şartnamesinin tamamı, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart şartnameyi temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.

6 HP Care Pack Hizmetleri, hizmet sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz yere göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. HP ürününüzle ilgili doğru hizmet düzeyini
seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde 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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Aksesuarlar ve Hizmetler

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 42 inç LCD Ekran
Sehpası Takımı

İki ayaklı sehpa, bir masanın üstünde kullanıldığında dijital tanıtım malzemesi
için destek sağlar. Dokunulduğunda ekranın dengesini korumasına yardımcı
olmak için tasarlanan ayaklar ekranın altına kayarak girer ve birlikte verilen
vidalarla yerine sabitlenir.

Ürün numarası: XT655AA

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

4 yıl, Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 4 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden
sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: UE369E

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

