106,7 cm (42’’) LCD displej HP LD4220tm pre
interaktívne digitálne popisy
Všimnite si rozdiel

Nechajte dotykovú technológiu, aby pre váš podnik priniesla väčšiu
pozornosť. Perfektné pre verejné priestory s vysokým ruchom, kde vaše
obecenstvo môže spolupracovať so správou.

Pridá dotyk
Lepší displej pre digitálne popisy pre
profesionálne aplikácie, interaktívny displej pre
digitálne popisy HP LD4220tm zahŕňa integrovanú
„multidotykovú“ dotykovú obrazovku s novátorskou
technológiou „bez duchov“, ktorá poskytuje
presnejšie rozpoznanie dotyku. Technológia
integrovaného IR prináša užší profil, takže vaše
viac monitorové zobrazenie predstavuje
prirodzenejší obraz pri spoločnom prepojení.
Uvidíte rozdiel a dotknete sa dynamickejšieho
digitálneho popisového displeja.
Inteligentnejší multidotykový displej
Viacdotykové displeje HP sú kompatibilné s
plug-n-play a Windows HID, vďaka čomu sa
jednoducho inštalujú a poskytujú rýchly a
jednoduchý prístup k informáciám, zábave a iným
aplikáciám. Pri aplikáciách, ktoré sa spoliehajú na
presnosť ako je viacdotyková manipulácia s
fotografiami, pomáha naša vylepšená IR
technológia eliminovať nepredvídateľné výsledky.
Vytvárajte zobrazenia v nadživotnej veľkosti s
integrovanou technológiou odstraňovania, ktorá
umožňuje zreťazenie viacerých displejov bez
potreby ďalších multimediálnych prehrávačov.
Súčasťou dodávky je jednoducho použiteľný HP
Network Sign Manager pre vzdialené alebo
centrálne ovládanie displejov. Tento výkonný
softvér vám pomôže spravovať vaše displeje a
projektované správy, čím šetrí váš čas a peniaze.
Vstavaný prehrávač HP Media Sign Player
poskytuje základné prehrávanie médií
zabudované v displeji; jednoducho preneste svoju
správu do displeja pomocou jednotky USB.
Prehrávač podporuje akúkoľvek kombináciu
obrázkových, video a zvukových súborov v
zozname.

Flex. umiestn.
HP LD4220tm sa jednoducho hodí do vášho
prostredia. Množstvo štandardných prepájacích
portov a vstupných možností poskytuje takmer
neobmedzené množstvo možností pre
zjednodušenie kabeláže a správy zobrazení.
Vzdialené príkazy a ovládanie je zabezpečené
pomocou jednoduchého priameho pripojenia
sériového kábla alebo použitím LAN pripojenia k
displeju pre umožnenie ovládania viacerých
displejov z akéhokoľvek počítača na sieti 1.
Pútavý dizajn
Nechajte pútavý dizajn a moderné technológie
prezentovať vašu správu alebo obrázky pre väčšiu
pozornosť. Zaoblené línie a jedinečný úzky
rámček uzatvárajú 1080p natívny širokouhlý
displej s vysokým jasom a kontrastom, ktorý oživí
vaše správy 2. Široké zorné uhly umožňujú jasné
sledovanie z akéhokoľvek uhla a režimy zvislého
a vodorovného zobrazenia prinášajú do vášho
prostredia flexibilitu.
Vytvorený na výdrž
Digitálne popisové displeje HP sú navrhnuté pre
náročné používanie pre zvýšený výkon a
čitateľnosť a sú určené pre používanie 24/7 v
tradičnom maloobchodnom a komerčnom
prostredí. Plne integrovaný dotykový displej je
vytvorený pomocou komerčnej elektroniky a
panelom s tekutými kryštálmi pre pridanú
spoľahlivosť.

106,7 cm (42’’) LCD displej HP LD4220tm
pre interaktívne digitálne popisy

ŠPECIFIKÁCIE
Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

700 cd/m²

Pomer kontrastu

1200:1 statický; 3000:1 dynamický

Rýchlosť odpovede

typicky 9 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

1 vstup Display Port; 1 výstup Display Port; 1 HDMI; 1 vstup VGA; 1 VGA výstup

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Maximálne 250 W, Bežne 220 W, pohotovostný režim

Rozmery

so stojanom:
bez stojana:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Hmotnosť

25,9 kg

Okolitý

Prevádzková teplota:0 až 35 °C; Prevádzková vlhkosť:od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

Voliteľné (predáva sa samostatne)

Prehrávač HP Media Sign Player dokáže prehrať multimediálne súbory (fotografie, hudbu a filmy) z úložného zariadenia USB (nie je súčasťou).

Osvedčenie a zhoda

UL UL60950-1 prvá verzia, 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 TRIEDA B FCC 47 CFR časť 15 trieda B,
ICES-003 trieda B, ICES-003 trieda B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995,
požiadavky KCC (Kórea), Korea Energy Boy, SmartWay – iba NA - prenos energie, EUP Lot 6 Tier 1, energetický štítok Číny (CEL).

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

1 Vzdialené príkazy a ovládanie prostredníctvom pripojenia LAN vyžadujú HP Network Sign Manager

2 Všetky výkonnostné parametre predstavujú typické technické parametre, ktoré poskytujú výrobcovia komponentov HP. Skutočný výkon môže byť buď vyšší alebo nižší;

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za
technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
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106,7 cm (42’’) LCD displej HP LD4220tm
pre interaktívne digitálne popisy
Príslušenstvo a služby

Súprava stojana na
42" LCD displej HP

Dvojnohý stojan poskytuje podporu pre digitálny popisový displej pri používaní
na stole. Je navrhnutý, aby pomohol udržať stabilitu displeja pri dotyku, nožičky
sa nasúvajú do spodnej časti displeja a prichytia sa pomocou dodávaných
skrutiek.

Číslo produktu: XT655AA

Voliteľná sada
reprodukt. HP

Pridajte plný rozsah zvuku (každý 10 wattov) s týmto zosilňovačom zvuku
montovaným vzadu a reproduktormi, ktoré môžete nenápadne pripevniť na
zadnú stranu displeja HP LD4200.

Číslo produktu: WD019AA

Riešenie pripevnenia
na stenu HP Digital
Signage s Quick
Release a Security Plate

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový
zážitok z používania počítača a sledovania. Riešenie pripevnenia na stenu HP
Digital Signage s Quick Release a Security Plate je najnovšia možnosť
navrhnutá na používanie s digitálnymi LCD obrazovkami značky HP. Montáž na
stenu má 90 stupňový uhol otočenia pre používanie vo vertikálnej aj
horizontálnej polohe a môže byť použitý spolu s počítačmi radu HP 8000 USDT
alebo kompatibilným tenkým klientom pre vytvorenie úplného hardvérového
riešenia pre zákazníkov HP.

Číslo produktu: WB976AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie opravu na mieste v
nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa
problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: UE370E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

