Interaktywny wyświetlacz LCD HP LD4220tm
Digital Signage o przekątnej 106,7 cm (42")
Poczuj różnicę

Dzięki dotykowej technologii możesz skuteczniej skupić uwagę na swoim
komunikacie. Doskonałe rozwiązanie w popularnych miejscach, w których
odbiorcy mogą nawiązywać interakcję z komunikatem.

Dodaj dotyk
Ulepszone interaktywne wyświetlacze HP LD4220tm LCD
typu Digital Signage do zastosowań profesjonalnych są
wyposażone w precyzyjną technologię obsługi
dotykowej z wykorzystaniem wielu palców z dodatkową
funkcją eliminacji powidoku, która zwiększa dokładność
pracy. Wbudowana obsługa podczerwieni pozwala
zwężenie ramki wyświetlacza i prezentację bardziej
realistycznych obrazów na wielu wyświetlaczach
jednocześnie. Zobacz i poczuj tę różnicę samodzielnie.

Elastyczne rozwiązania
Wyświetlacz HP LD4220tm łatwo dopasowuje się do
istniejącego środowiska. Wiele standardowych portów i
wejść oferuje praktycznie nieograniczone możliwości
połączenia oraz upraszcza zarządzanie kablami i
samym wyświetlaczem. Zdalne sterowanie jest
realizowane przy użyciu zwykłego kabla szeregowego
lub połączenia LAN. Pozwala to na sterowanie wieloma
wyświetlaczami z dowolnego odtwarzacza lub
komputera w sieci 1.

Bardziej inteligentny wyświetlacz z obsługą dotyku z
użyciem wielu palców
Technologia obsługi dotyku HP z użyciem wielu palców
jest zgodna ze standardem Windows HID. Dzięki temu
nie musisz poświęcać wiele czasu na instalację
wyświetlaczy i możesz od razu rozpocząć prezentację
informacji, materiałów rozrywkowych i innych aplikacji.
Nowoczesna technologia podczerwieni sprawdza się w
zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji,
takich jak manipulowanie zdjęciami przy użyciu wielu
palców. Zintegrowany mechanizm skalowania pozwala
wyświetlić ogromne obrazy na połączonych szeregowo
wielu wyświetlaczach bez konieczności podłączania
dodatkowych odtwarzaczy. Do wyświetlaczy dołączony
jest prosty w obsłudze program HP Network Sign
Manager, który pozwala na zdalne lub scentralizowane
sterowanie ich pracą. Ten bogaty w funkcje program
pozwala na zarządzanie wyświetlaczami oraz
emitowanymi komunikatami, dzięki czemu możesz
oszczędzić czas i pieniądze. Wbudowany, łatwy w
obsłudze podstawowy odtwarzacz HP Media Sign
Player pozwala na odtwarzanie multimediów
bezpośrednio na wyświetlaczu; wystarczy podłączyć do
niego pamięć USB z zawartością. Odtwarzacz
obsługuje dowolne zestawienie obrazów, filmów i
plików dźwiękowych ustawionych w liście odtwarzania.

Wpadające w oko wzornictwo
Dzięki nowoczesnej konstrukcji i zaawansowanym
rozwiązaniom, Twoje informacje skuteczniej przyciągną
uwagę odbiorców. Zaokrąglony kształt, wąska ramka
oraz rozdzielczość 1080p o wysokich wartościach
jasności i kontrastu ożywią każdą informację.2 Szeroki
kąt widzenia w trybie poziomym i pionowym pozwala
na czytelne zapoznanie się z informacją z wielu miejsc,
co korzystnie wpływa na elastyczność oferowanego
rozwiązania.
Budowany z myślą o trwałości
Wyświetlacze HP Digital Signage zostały skonstruowane
z myślą o wyższej wydajności i niezawodności. Są one
przeznaczone do całodobowej pracy w typowych
warunkach sklepowych. Ten wyświetlacz dotykowy
został zbudowany z wykorzystaniem
najnowocześniejszych układów elektronicznych i paneli
LCD, dzięki czemu jest jeszcze bardziej niezawodny.

Interaktywny wyświetlacz LCD HP LD4220tm
Digital Signage o przekątnej 106,7 cm
(42")
DANE TECHNICZNE
Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

700 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1200:1 statyczny; 3000:1 dynamiczny

Poziom reakcji

9 ms (typowo)

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Sygnał wejściowy

1 wejście DisplayPort; 1 wyjście DisplayPort; 1 złącze HDMI; 1 wejście VGA; 1 wyjście VGA

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

250 W (maksymalnie), 220 W (typowo), oczekiwanie

Wymiary

z podstawą:
z podstawą:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Waga

25,9 kg

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:Od 0 do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność względna od 10 do 80%

Opcjonalnie (sprzedawane osobno)

Odtwarzacz HP Media Sign może odtwarzać z pamięci USB (nie wchodzi w skład zestawu) obrazy, utwory muzyczne i filmy.

Certyfikaty i zgodność z przepisami

UL UL60950-1 pierwsze wydanie, cUL CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943,
GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentyna) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC klasa B FCC 47 CFR część 15 klasa B,
ICES-003 klasa B, ICES-003 klasa B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995,
wymagania KCC (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay — tylko AP — dostarczanie energii, EUP pozycja 6 warstwa 1, chiński certyfikat energooszczędności
(CEL).

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

1 Zdalne sterowanie przez sieć LAN wymaga instalacji programu HP Network Sign Manager

2 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP, rzeczywiste parametry mogą się różnić;

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
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gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
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Interaktywny wyświetlacz LCD HP LD4220tm
Digital Signage o przekątnej 106,7 cm
(42")
Akcesoria i usługi

Zestaw podstawy do
42-calowego ekranu
LCD HP

Podstawa na dwóch nóżkach zapewnia podporę dla monitora cyfrowego na
biurku. Rozwiązanie zapewnia stabilność wyświetlacza w przypadku
dotknięcia. Nóżki wsuwa się w dolną część wyświetlacza i blokuje za pomocą
znajdujących się w zestawie śrub.

Numer produktu: XT655AA

Opcj. zestaw
głośników HP

Dodaj pełen zakres częstotliwości dźwięku (10 W każdy) za pomocą
wzmacniacza audio i głośników, które można dyskretnie przyłączyć z tyłu
monitora HP LD4200.

Numer produktu: WD019AA

Zestaw do montażu na
ścianie z uchwytem
Quick Release i
systemem
zabezpieczającym
Security Plate do
monitorów HP Digital
Signage

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które
stanowią dopełnienie monitora, usprawniają korzystanie z komputera i
zapewniają znakomitą jakość obrazu. Zestaw do bezpiecznego montażu na
ścianie z uchwytem Quick Release i systemem zabezpieczającym Security Plate
to najnowsza opcja przeznaczona do użytkowania z monitorami LCD HP Digital
Signage. Zestaw do montażu na ścianie umożliwia obrót o 90 stopni, co
pozwala ustawić monitor w orientacji poziomej lub pionowej. W ten sposób
można stworzyć kompletne rozwiązanie sprzętowe obejmujące komputery HP
8000 Ultra-slim lub zgodne klienty uproszczone HP.

Serwis w miejscu
instalacji w następnym
dniu roboczym, 5 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego
sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu
roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP.

Numer produktu: WB976AA

Numer produktu: UE370E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

