HP LD4220tm 106,7 cm (42”) interaktiv
LCD-skjerm for digital skilting
Berør forskjellen

La berøringsteknologi gi bedriften mer oppmerksomhet. Perfekt for travle
offentlige områder der publikum kan samhandle med budskapet ditt.

Berøring
HP LD4220tm interaktiv LCD-skjerm for digital
skilting er en bedre skjerm for profesjonell digital
skilting, og inkluderer en fabrikkintegrert
“flerberøring”-berøringsskjerm med en nyskapende
teknologi som reduserer “ghosting” og gir mer
nøyaktig berøringsgjenkjenning. Den integrerte
IR-teknologien tillater smalere innfatning slik at
visning over flere skjermer gir et mer naturlig bilde
når skjermene settes sammen. Du kan se og
berøre forskjellen for en mer dynamisk skjerm for
digital skilting.
En smartere flerberøringsskjerm
HPs flerberøringsskjermer er Plug & Play- og
Windows HID-kompatible, som gjør dem enkle å
installere og gir rask tilgang til informasjon,
underholdning og annen bruk. For bruk som
krever nøyaktighet, som fotomanipulering med
flerberøring, vil vår avanserte IR-teknologi bidra til
å eliminere uforutsigbare resultater. Lag store
bildevisninger med integrert teknologi som legger
til rette for daisy-chaining av flere skjermer uten at
det kreves flere mediespillere. Brukervennlig HP
Network Sign Manager følger med for ekstern
eller sentralisert styring av skjermene. Denne
kraftige programvaren hjelper deg med å
administrere skjermene og budskapet du vil ha
frem, og sparer deg for tid og penger. Den
innebygde HP Media Sign Player er en
basismediespiller som er designet inn i skjermen;
bare plugg budskapet inn i skjermen via en
USB-stasjon. Spilleren støtter en kombinasjon av
bilde-, video- og lydfiler i spillelisten.

Fleksibel
HP LD4220tm passer enkelt inn i miljøet ditt. En
rekke standard tilkoblingsporter og
inngangsalternativer gir en nær sagt uendelig
rekke av muligheter for å forenkle kabelføring og
skjermadministrasjon. Fjernkommando og -kontroll
oppnås enten ved enkel direktetilkoblet seriekabel
eller ved bruk av LAN-tilkobling til skjermen for å
muliggjøre kontroll av flere skjermer fra hvilken
som helst spiller eller datamaskin i nettverket 1.
Iøynefallende design
La den iøynefallende designen og den avanserte
teknologien vise frem budskapet eller bildene slik
at du får mer oppmerksomhet. De avrundede
linjene og den unike, smale innfatningen omgir en
widescreen-skjerm med full 1080p innebygd
oppløsning, med høy lysstyrke og kontrast som gir
liv til budskapet ditt 2. Brede visningsvinkler gir
klar visning fra alle vinkler, og liggende og
stående modus gir fleksibilitet i miljøet ditt.
Bygd for å vare
HPs skjermer for digital skilting er laget for
krevende bruk og bedre ytelse og pålitelighet, og
for å brukes døgnet rundt i butikk- og kommersielle
miljøer. Den fullt integrerte berøringsskjermen er
bygd med robust og kommersielt tilpasset
elektronikk og LCD-skjermer for større pålitelighet.
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LCD-skjerm for digital skilting

SPESIFIKASJONER
Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

700 cd/m²

Kontrastforhold

1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk

Responshastighet

9 ms typisk

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Inngangssignal

1 DisplayPort-inngang; 1 DisplayPort-utgang; 1 HDMI; 1 VGA-inngang; 1 VGA-utgang

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

250 W maksimum, 220 W typisk, ventemodus

Mål

med fot:
uten fot:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Vekt

25,9 kg

Miljømessig

Temperatur ved drift:0 til 35°C; Fuktighet ved drift:10 til 80% RF

Tillegg (alle selges separat)

HP Media Sign Player kan spille av multimediefiler (bilder, musikkog filmer) fra en USB-lagringsenhet (ikke inkludert).

Sertifisering og overholdelse av lover UL UL60950-1 Først utgave, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
og forskrifter
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B,

ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav
(Korea), Korea Energy Boy, SmartWay energilogistikk (kun NA), EUP Lot 6 Tier 1, CEL (China Energy Label).

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 Fjernkommando og -kontroll via LAN-tilkobling krever HP Network Sign Manager

2 Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være høyere eller lavere;
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Tilbehør og tjenester

HP 42-tommers
LCD-skjermstativ

Stativet med to bein gir støtte for det digitale signaturdisplayet når det er plassert
på et bord. Føttene på stativet er konstruerte for å holde displayet stabilt når det
berøres, og skyves inn i bunnen av displayet og låses på plass med
medfølgende skruer.

Produktnummer: XT655AA

HP høyttalersett

Legg til fullt lydområde (10 watt hver) med disse bakovervendte lydforsterkerne
og høyttalerne som festes diskret til baksiden av HP LD4200-skjermen.

Produktnummer: WD019AA

HP veggfeste for digital
skiltvisning med
hurtigutløsing og
sikkerhetsplate

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle
skjermene dine og forbedre den generelle databehandlings- og
visningsopplevelsen. HPs veggfeste for digital skiltvisning med hurtigutløsing og
sikkerhetsplate er det nyeste tilbehøret som er laget for bruk med LCD-skjermer
for digital skiltvisning fra HP. Veggfestet har et 90 graders svinghengsel for bruk
liggende eller stående, og kan brukes sammen med en USDT-PC i 8000-serien
fra HP eller kompatibel tynnklient for å skape en komplett maskinvareløsning for
HP-kunder.

Produktnummer: WB976AA

5 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UE370E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

