HP LD4220tm 106,7-cm (42-inch) interactief
Digital Signage LCD-scherm
Ervaar het verschil

Touch-technologie zorgt dat uw bedrijf meer aandacht trekt. Ideaal voor
drukke publiekslocaties waar mensen interactief op uw informatie kunnen
reageren.

Kies touch
Het HP LD4220tm interactieve Digital Signage
LCD-scherm is een uitstekend digital signage
scherm voor professionele toepassingen, met een
in de fabriek geïntegreerd 'multi-touch'
touchscreen en een innovatieve anti-beeldschaduw
technologie die accurate touchherkenning
waarborgt. Dankzij de geïntegreerde
IR-technologie kunnen de schermranden smal zijn
en ziet de weergave op meerdere, geschakelde
monitoren er natuurlijk uit. U ziet en voelt het
verschil op dit dynamische digital signage scherm.
Een slimmer multi-touch scherm
HP's multi-touch schermen zijn plug-en-play en
Windows HID-compatibel, waardoor ze
eenvoudig te installeren zijn en snel en
gemakkelijk toegang bieden tot informatie,
entertainment en andere applicaties. Onze
geavanceerde IR-technologie voorkomt
onvoorspelbare resultaten in applicaties die
accuratesse vereisen, zoals multi-touch
fotobewerking. De geïntegreerde
schaaltechnologie, die het mogelijk maakt
meerdere schermen te schakelen zonder
mediaspelers toe te voegen, ondersteunt meer dan
levensgrote weergave. De gebruiksvriendelijk HP
Network Sign Manager voor remote of centrale
besturing van de schermen is inbegrepen. Deze
krachtige software bespaart u tijd bij het beheer
van de schermen en de daarop geprojecteerde
informatie. De geïntegreerde HP Media Sign
Player is een eenvoudige, in het scherm
ingebouwde mediaspeler; u kunt uw boodschap
vanaf een USB-drive op het scherm afspelen. De
speler ondersteunt elke combinatie van foto-,
video- en audiobestanden in de afspeellijst.

Flexibel
De HP LD4220tm past probleemloos in uw
omgeving. Tal van standaardpoorten en
invoeropties bieden talrijke mogelijkheden om het
kabel- en schermbeheer te vereenvoudigen.
Bediening en besturing op afstand vindt plaats via
een direct aangesloten seriële kabel of via een
LAN-verbinding met het scherm om meerdere
schermen vanaf één speler of computer in het
netwerk te besturen 1.
Aantrekkelijk ontwerp
Door het aantrekkelijke design en de
geavanceerde technologie krijgen uw informatie
en afbeeldingen extra aandacht. De afgeronde
vormen en de unieke smalle schermrand omlijsten
een full-1080p breedbeeldscherm met een hoge
helderheid en een hoog contrast, waarop uw
boodschap tot leven komt 2. Brede inkijkhoeken
bieden een heldere weergave onder elke hoek in
landscape- en portraitmodus, voor flexibele
toepassingsmogelijkheden.
Gebouwd op duurzaamheid
HP Digital Signage schermen zijn gebouwd op
intensief gebruik, hoge prestaties en hoge
betrouwbaarheid en zijn geschikt om in een
winkel- of bedrijfsomgeving 24 x 7 in bedrijf te
zijn. Het volledig geïntegreerde touchscherm is
extra betrouwbaar dankzij robuuste elektronica
voor professioneel gebruik en liquid-crystal
schermen.
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SPECIFICATIES
Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

700 cd/m²

Contrastverhouding

1200:1 statisch; 3000:1 dynamisch

Responssnelheid

9 ms gemiddeld

Standaardresolutie

1920 x 1080

Invoersignaal

1 DisplayPort-ingang; 1 DisplayPort-uitgang; 1 HDMI; 1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Max 250 Watt, Gem 220 Watt, standby

Afmetingen

met voet:
zonder voet:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Gewicht

25,9 kg

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:0 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:10 tot 80% rel

Opties (worden apart verkocht)

HP Media Sign Player kan multimediabestanden (foto, muziek en film) afspelen van een USB-opslagapparaat (niet inbegrepen).

Certificering en compatibiliteit

UL UL60950-1 eerste editie, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TÜV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentinië) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 klasse B,
ICES-003 klasse B, ICES-003 klasse 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) vereisten, Korea Energy Boy, SmartWay – alleen NA - energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1, China energielabel (CEL).

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 HP Network Sign Manager is vereist voor bediening en besturing op afstand via een LAN-verbinding

2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn;
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Accessoires en services

HP 42-inch LCD
schermstandaard, kit

De standaard met twee voetjes biedt ondersteuning voor het Digital Signage
scherm als dit op een tafel wordt gebruikt. De voetjes schuiven in de onderzijde
van het scherm en worden vastgezet met de meegeleverde schroeven zodat het
scherm stevig blijft staan als het aangeraakt wordt.

Bestelnr.: XT655AA

HP luidsprekeroptiekit

Een uitstekend geluid toevoegen (10 Watt elk) met een versterker en luidsprekers
die discreet aan de achterzijde van het HP LD4200 scherm worden bevestigd.

Bestelnr.: WD019AA

HP Digital Signage
wandmontage-oplossin
g met Quick Release en
veiligheidsplaat

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling
op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken en
comfortabeler te kijken. De HP Digital Signage wandmontage-oplossing met
Quick Release en veiligheidsplaat is de nieuwste optie voor gebruik met HP
Digital Signage LCD-schermen. De wandsteun kan 90 graden roteren naar een
liggende of staande positie en kan samen met een HP 8000 serie USDT pc of
compatibele thin client worden gebruikt om een complete hardware-oplossing
voor HP klanten te creëren.

Bestelnr.: WB976AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UE370E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

