HP LD4220tm 106,7 cm-es (42"-es) LCD
interaktív digitális tartalomkijelző
Tapintható a különbség

Hagyja, hogy az érintőképernyős technológia révén vállalkozása nagyobb
figyelemre tegyen szert. Tökéletes forgalmas közterületekre, ahol a közönség
interakcióba léphet a megjelenített üzenettel.

Érintéssel
A professzionális alkalmazásokra tervezett HP
LD4220tm LCD interaktív digitális tartalomkijelző
gyárilag integrált, többujjas érintést támogató
érintőképernyővel és innovatív, a „ghosting” hatást
kiküszöbölő technológiával rendelkezik, mely
pontosabb érintésérzékelést biztosít. Az integrált
infravörös technológia révén keskenyebb lehet a
keret, így a többmonitoros, mátrixos kijelzőfalakon
természetesebb kép érhető el. A dinamikusabb
digitális tartalomkijelző nyújtotta különbség
látható és tapintható.
Okosabb többujjas érintést támogató kijelző
A HP többujjas érintést támogató kijelzők
plug-n-play- és Windows HID-kompatibilisek, így
egyszerűen telepíthetők, Ön pedig gyorsan és
könnyen hozzáférhet az információkhoz, a
szórakoztató tartalmakhoz és egyéb
alkalmazásokhoz. Fejlett infravörös technológiánk,
mely kiküszöböli a pontatlan eredményeket,
ideális a nagy pontosságot igénylő
alkalmazásokhoz, pl. érintéses
fotómanipulációhoz. Az integrált skálázási
technológia hatalmas videofalakat tesz lehetővé,
mivel megkönnyíti több kijelző láncba kötését, és
nem igényel további médialejátszókat. A könnyen
kezelhető, tartozék HP Network Sign Manager
lehetővé teszi a kijelzők távoli és központi
vezérlését. Ez a hatékony szoftver megkönnyíti a
kijelzők kezelését és a kívánt üzenet
megjelenítését, ezáltal időt és pénzt takarítva meg
Önnek. A kijelzőbe épített HP Media Sign Player
egy alapszintű médialejátszó; Önnek csak be kell
dugnia a kívánt anyagot tartalmazó
USB-meghajtót a kijelzőbe. A lejátszó a kép-,
video- és audiofájlok bármilyen kombinációját
támogatja a lejátszási listákban.

Rugalmas kivitel
A HP LD4220tm zökkenőmentesen illeszkedik az
Ön környezetébe. A szabványos csatlakozóportok
és bemenetek sokasága a lehetőségek szinte
végtelen tárát biztosítja a kábelezés
egyszerűsítése és a kijelzőkezelés terén. A
távvezérlés megvalósítható egyszerű, közvetlenül
csatlakoztatható soros kábel vagy a kijelzővel való
LAN-kapcsolat útján is, így a hálózaton keresztül
egyetlen lejátszóról vagy számítógépről
vezérelhető több kijelző 1.
Megkapó dizájn
Hagyja, hogy a megkapó dizájn és a fejlett
technológia kiemelje üzenetét és képeit. A
lekerekített vonalakkal és különlegesen keskeny
kerettel rendelkező natív 1080p Full HD felbontású
szélesvásznú kijelző nagy fényereje és kontrasztja
életre kelti az Ön üzenetét 2. A széles látószög
révén bármilyen szögből tiszta kép látható, a
fekvő és álló üzemmódok pedig rugalmasságot
biztosítanak.
Tartósság a kezdetektől fogva.
A HP digitális tartalomkijelzőket nagy teljesítményt
és megbízhatóságot követelő alkalmazásokra
tervezték, napi 24 órában való üzemre,
hagyományos kis- és nagykereskedelmi
környezetekbe. A teljesen integrált érintőkijelző
robusztus elektronikával és
folyadékkristály-panellel készül a nagyobb
megbízhatóság érdekében.

HP LD4220tm 106,7 cm-es (42"-es) LCD
interaktív digitális tartalomkijelző

SPECIFIKÁCIÓK
Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

700 cd/m²

Kontrasztarány

1200:1 statikus; 3000:1 dinamikus

Válaszidő

9 ms jellemző

Natív felbontás

1920 x 1080

Bemeneti jel

1 DisplayPort bemenet; 1 DisplayPort kimenet; 1 HDMI; 1 VGA bemenet; 1 VGA kimenet

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Maximum 250 W, 220 W jellemző, készenlét

Méretek

talppal együtt:
talp nélkül:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Súly

25,9 kg

Környezeti

Működési hőmérséklet:0–35°C; Működési páratartalom:10–80% relatív páratartalom

Opciók (mindegyik külön
vásárolható meg)
Tanúsítvány és megfelelőség

A HP Media Sign Player többféle multimédiás fájlt (fényképet, zenét, filmet) képes lejátszani USB-tárolóeszközről (nem tartozék).

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

UL UL60950-1 First Edition, 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 B OSZTÁLY FCC 47 CFR 15. rész B osztály,
ICES-003 B osztály, ICES-003 B osztály, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC
(koreai) követelmények, Korea Energy Boy, SmartWay – csak Észak-Amerika – energia logisztika, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

1 A LAN-kapcsolaton keresztüli távvezérléshez HP Network Sign Manager szükséges

2 Valamennyi teljesítményérték a HP alkatrészgyártói által megadott jellemző értéket képviseli, a tényleges teljesítmény ettől felfelé és lefelé is eltérhet;

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye.
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HP LD4220tm 106,7 cm-es (42"-es) LCD
interaktív digitális tartalomkijelző
Tartozékok és szolgáltatások

HP 42" LCD kijelző
állványkészlet

A kétlábú állvány a digitális aláírás megjelenítőt tartja asztali alkalmazások
esetén. A lábak, amelyeket a képernyő aljába kell csúsztatni, és a mellékelt
csavarokkal megerősíteni, segítenek a képernyő stabilitását biztosítani az
érintőképernyős kezelés során.

Termékszám: XT655AA

HP
hangsugárzó-bővítőkés
zlet

Hangrendszer nagy választékban (egyenként 10 wattos), hátrafelé néző
hangerősítővel és a HP LD4200 kijelző hátuljához diszkréten csatlakozó
hangszórókkal.

Termékszám: WD019AA

HP Digital Signage
falra szerelhető
megoldás
gyorskioldóval és
biztonsági lemezzel

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes és
képélmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható
meg). A HP Digital Signage digitális tartalomszolgáltató rendszer gyorskioldóval
és biztonsági lemezzel rendelkező, falra szerelhető megoldása a HP márkájú,
digitális tartalomszolgáltatáshoz alkalmas LCD képernyőkkel való használathoz
tervezett legújabb lehetőséget jelenti. A falra rögzítő egység 90 fokban
elforgatható a fekvő vagy álló megoldásokhoz, és egy HP 8000 sorozatú USDT
számítógéppel vagy kompatibilis vékony klienssel párhuzamosan is használható,
így teljes hardvermegoldást kínál a HP vásárlói számára.

Termékszám: WB976AA

5 év hardvertámogatás
– következő
munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő
munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható
meg.

Termékszám: UE370E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

