106,7cm (42") interaktivní displej HP LD4220tm
pro veřejné prostory
Jiný dotyk

Dovolte, aby dotykové ovládání zvýšilo zájem o vaši firmu. Ideální pro
frekventované veřejné prostory, kde cílová skupina může s vašim obsahem
interaktivně pracovat.

Dotyk
Kvalitní displej pro veřejné prostory určený pro
profesionální účely, interaktivní displej HP
LD4220tm, nabízí integrovanou vícedotykovou
obrazovku s technologií pro omezení „duchů“,
která zpřesňuje rozpoznávání dotyku. Integrovaná
technologie IR umožňuje použití užších rámů, aby
spojený obraz vícemonitorových stěn mohl působit
přirozeněji. U toho dynamického displeje pro
veřejné prostory poznáte rozdíl – zrakem i
dotykem.
Inteligentnější vícedotykový displej
Vícedotykové displeje HP podporují technologii
plug-n-play a jsou v souladu se zařízeními HID pro
systém Windows, takže je lze snadno a instalovat
a připravit ke svému účelu – přístup k informacím,
zábavě atd. Pokročilá technologie IR pomáhá
v případě aplikací vyžadujících přesnost, jako je
například vícedotyková manipulace s fotografiemi,
eliminovat nepředvídatelné výsledky. Integrovaná
technologie pro změnu měřítka umožňuje vytvářet
abnormálně velké obrazové plochy spojením více
displejů bez nutnosti použít další přehrávače
médií. Také je dodán snadno použitelný software
HP Network Sign Manager pro vzdálené a
centralizované řízení displejů. Tento výkonný
software umožňuje správu displejů a zobrazeného
obsahu, což šetří čas i peníze. Integrovaná
aplikace HP Media Sign Player je základní
přehrávač médií, který je součástí displeje; stačí
zasunout paměťové zařízení USB s obsahem do
portu na displeji. Přehrávač podporuje seznam
pro přehrávání obsahující soubory s obrázky,
videem a audiem.

Splynutí
Displej HP LD4220tm zapadne do vašeho
prostředí velmi snadno. Řada standardních portů
a vstupů nabízí nepřeberné množství možností,
což zjednodušuje požadavky na kabely a správu
displejů. Vzdálené příkazy a řízení lze provádět
jednoduchým přímým připojením sériového kabelu
nebo připojením sítě LAN k displeji, abyste mohli
ovládat více displejů z libovolného přehrávače
nebo počítače v síti 1.
Poutavý design
Poutavý design a pokročilé technologie přitáhnou
zraky k vašemu sdělení nebo obrázkům. Elegantní
křivky a jedinečný úzký rám ohraničují širokoúhlý
displej s nativním plným rozlišením 1080p, který
poskytuje vysoký jas a přehrává obsah ve vysoké
kvalitě 2. Široký pozorovací úhel nabízí jasný
obraz z jakéhokoli úhlu dle specifikací a režimy
na šířku a výšku nabízí flexibilitu ve vašem
prostředí.
Vyrobeno pro odolnost
Displeje HP pro veřejné prostory jsou určeny pro
náročné využití a poskytují vylepšený výkon a
spolehlivost. Mohou fungovat každý den po dobu
24 hodin v tradičních obchodech a komerčních
prostředích. Plně integrovaný dotykový displej
obsahuje odolnou elektroniku pro obchodní účely
a velmi spolehlivý panel z tekutých krystalů.

106,7cm (42") interaktivní displej HP
LD4220tm pro veřejné prostory

TECHNICKÉ ÚDAJE
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

700 cd/m²

Kontrastní poměr

1200:1 statický; 3000:1 dynamický

Rychlost odezvy

9 ms typicky

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Vstupní signál

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

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

max. 250 W, typicky 220 W, pohotovostní režim

Rozměry

se stojanem:
bez stojanu:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Hmotnost

25,9 kg

Ekologické

Provozní teplota:0 až 35 °C; Provozní vlhkost:10 až 80% RH

Volitelné doplňky (každý prodáván
samostatně)
Certifikace a soulad s předpisy

Přehrávač HP Media Sign Player přehrává multimediální soubory (fotografie, zvuk a video) z paměťového zařízení USB (není součástí dodávky).

Záruka

Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá
konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

UL UL60950-1 první vydání, 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 část 15 třídy B,
ICES-003 třídy B, ICES-003 třídy B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, požadavky
KCC (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay – jen NA - Energy logistics, schválení EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

1 Vzdálené příkazy a řízení přes připojení LAN vyžaduje software HP Network Sign Manager

2 Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté výrobci součástí pro společnost HP. Skutečné hodnoty se mohou lišit;

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
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106,7cm (42") interaktivní displej HP
LD4220tm pro veřejné prostory
Příslušenství a služby

Sada stojanu HP pro
42" displej LCD

Dvounohý podstavec podepírá informační displej, když je umístěn na stole. Byl
navržen tak, aby udržoval stabilitu displeje, i když se jej dotknete. Nohy lze
zasunout do spodní části displeje a zajistit je na místě pomocí dodaných
šroubů.

Produktové číslo: XT655AA

Volitelná sada HP
Speaker

Doplňte displej HP LD4200 o plný rozsah zvuku (10 W na reproduktor) pomocí
vzadu umístěného zvukového zesilovače a reproduktorů, které lze připojit
k zadní straně monitoru.

Produktové číslo: WD019AA

Řešení HP pro digitální
značení určené
k montáži na stěnu
s jednoduchou
úchytkou
a bezpečnostní deskou

Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů (dodávaných zvlášť), které jsou
navrženy tak, aby doplňovaly naše monitory a zlepšily celkový pocit práce
s počítačem. Řešení HP Digital Signage Wall Mount Solution s úchytkou pro
snadné připojení a bezpečnostní deskou je nejnovější možností navrženou
k použití s digitálními směrovými ukazateli s displejem LCD. Úchytka na zeď je
vybavena otočným kloubem pro umístění na výšku či na šířku. Lze ji použít
v kombinaci s počítači HP 8000 řady USDT nebo kompatibilním tenkým
klientem, a zajistit tak úplné hardwarové řešení pro klienty společnosti HP.

Produktové číslo: WB976AA

5 roky, následující
pracovní den na místě,
HW podpora

Pokud nelze problém s hardwarem vyřešit vzdáleně, může opravu na místě
provést kvalifikovaný technik HP již následující pracovní den.

Produktové číslo: UE370E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

