HP:n 106,7 cm (42 tuuman) LD4220tm Digital
Signage -nestekidenäyttö
Tuntuva ero

Kosketustekniikan avulla keräät yrityksellesi lisää huomiota. Soveltuu
erityisesti vilkkaisiin paikkoihin, joissa yleisö voi olla vuorovaikutuksessa
viestisi kanssa.

Kosketa vain
HP:n vuorovaikutteinen LD4220tm LCD Digital
Signage -näyttö sisältää jo toimitettaessa kiinteän
monikosketusnäytön, jonka edistyksellinen
tekniikka mahdollistaa entistä tarkemman
kosketuksen tunnistuksen. Sisäinen
infrapunatekniikka mahdollistaa entistä
kapeamman etureunan, joten useamman ruudun
näyttö saa aikaan entistä luonnollisemman kuvan.
Näet ja tunnet eron – tämä digital signage -näyttö
on muita dynaamisempi.
Muita älykkäämpi monikosketusnäyttö
HP:n monikosketusnäytöt ovat heti kytkettäessä
käyttövalmiita ja Windows HID -yhteensopivia,
joten ne on helppo asentaa. Hyöty- ja
viihdesovellukset saa käyttöön nopeasti ja helposti.
Kehittynyt infrapunatekniikka auttaa vähentämään
odottamattomia tuloksia tarkkuutta vaativissa
sovelluksissa, esimerkiksi monikosketusta
käyttävissä kuvankäsittelyohjelmissa. Sisäinen
skaalaustekniikka mahdollistaa useiden näyttöjen
yhdistämisen yhdeksi suureksi kuvaksi ilman
lisämediasoittimia. Mukana tulee helppokäyttöinen
HP Network Sign Manager -ohjelma näyttöjen
etähallintaa tai keskitettyä hallintaa varten. Tämän
tehokkaan ohjelman avulla hallitset näyttöjä ja
viestiäsi sekä säästät aikaa ja rahaa. Sisäinen,
perusominaisuuksilla varustettu HP Media Sign
Player -mediasoitin kuuluu näyttöön; viestin voi
siirtää näyttöön USB-asemasta. Soitin tukee mitä
tahansa soittoluetteloon lisättyä kuva-, video- ja
äänitiedostojen yhdistelmää.

Joustava
HP LD4220tm sopeutuu tiloihisi vaivatta.
Monipuoliset vakioportit ja tuloliittimet
mahdollistavat valtavan määrän
liitäntävaihtoehtoja johdotuksen ja näytön
hallinnan yksinkertaistamiseksi. Kauko-ohjaus
tapahtuu joko suoraan liitettävän sarjakaapelin tai
lähiverkkoyhteyden kautta. Useampien näyttöjen
hallinta onnistuu mistä tahansa verkkoon liitetystä
soittimesta tai tietokoneesta 1.
Huomiota herättävä muoto
Esitä viestisi tai kuvasi huomiota herättävän
muotoilun ja edistyksellisen tekniikan avulla entistä
tehokkaammin. Pyöreät muodot ja poikkeuksellisen
kapea etureuna piilottavat sisälleen natiivilla
1080p:n laajakuvatarkkuudella varustetun näytön,
jonka kirkkaus ja kontrasti tuovat viestisi eloon 2.
Laaja katselukulma takaa, että kuva näkyy
selkeästi eri suunnista. Näyttö voidaan asentaa
tilanteen mukaan niin vaaka- kuin
pystyasentoonkin.
Valmistettu kestämään
HP Digital Signage -näytöt on suunniteltu
vaativaan käyttöön. Niiden parannettu tehokkuus
ja luotettavuus takaavat, että niitä voi käyttää
keskeytyksettä tavanomaisissa myymälätiloissa ja
kaupallisissa ympäristöissä. Täysin integroidun
kosketusnäytön käyttöä kestävät elektroniikkaosat
ja nestekidepaneelit takaavat laitteen
luotettavuuden.
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TEKNISET TIEDOT
Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

700 cd/m²

Kontrastisuhde

1200:1 kiinteä; 3000:1 dynaaminen

Vasteaika

yleensä 9 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Sisääntulosignaali

1 DisplayPort-tulo; 1 DisplayPort-lähtö; 1 HDMI; 1 VGA-tulo; 1 VGA-lähtö

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

enintään 250 W, tavallisesti 220 W, valmiustila

Mitat

jalustan kanssa:
ilman jalustaa:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Paino

25,9 kg

Ympäristö

Käyttölämpötila:0–35 °C; Käyttökosteus:10–80 %:n suht. kosteus

Vaihtoehdot, myydään erikseen

HP Media Sign Player toistaa multimediatiedostot (kuva, musiikki ja video) USB-tallennusvälineeltä (hankittava erikseen).

Varmenteet ja yhteensopivuus

UL UL60950-1 ensimmäinen painos, 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 (Argentiina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC LUOKKA B FCC 47 CFR Osa 15
Luokka B, ICES-003 Luokka B, ICES-003 Luokka 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) -vaatimukset, Korea Energy Boy, SmartWay – vain Pohjois-Amerikka - energialogistiikka, EUP Lot 6 Tier 1, Kiinan
energiamerkki (CEL).

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

1 Kauko-ohjaus lähiverkkoyhteyden kautta vaatii HP Network Sign Manager -ohjelman

2 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi;
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Lisävarusteet ja palvelut

HP:n 42 tuuman
LCD-näytön jalustasarja

Kaksijalkainen jalusta tarjoaa digitaalisen näytön tuen, kun laitetta käytetään
pöydällä. Koska jalusta on suunniteltu pitämään näyttö vakaana myös
kosketettaessa, sen jalat työnnetään näytön alaosaan ja kiinnitetään ruuveilla.

Tuotenumero: XT655AA

HP SAS -varustesarja

Lisää näyttöösi äänet (10 wattia kanava) taakse asennetulla äänivahvistimella
sekä kaiuttimilla, jotka kiinnittyvät HP LD4200 -näytön taakse
huomaamattomasti.

Tuotenumero: WD019AA

HP:n digitaalikyltin
seinäasennusratkaisu
pikairrotuksella ja
suojalevyllä

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaiskäyttö- ja katselukokemusta. HP:n
digitaalikyltin seinäasennusratkaisu pikairrotuksella ja suojalevyllä on uusin
vaihtoehto, joka on suunniteltu käytettäväksi HP:n LCD-digitaalikylttien kanssa.
Seinäkiinnikkeessä on 90 asteen nivel, jolloin sitä voidaan käyttää vaaka- tai
pystyasennossa. Sitä voidaan käyttää yhdessä HP:n 8000-sarjan
USDT-tietokoneen tai yhteensopivan thin client -ratkaisun kanssa, jolloin HP:n
asiakkaille voidaan luoda täydellinen laitteistoratkaisu.

Tuotenumero: WB976AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Jos laiteyksikön ongelmaa ei voida ratkaista etänä, saat seuraavana
arkipäivänä HP:n pätevän teknikon korjaamaan tietokoneesi paikan päälle.

Tuotenumero: UE370E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

