Zaslon HP LD4220tm LCD Interactive Digital
Signage velikosti 106,7 cm (42")
Občutite razliko

Naj vaše podjetje s tehnologijo dotika pritegne več pozornosti. Popolna
izbira za območja gostega prometa, kjer lahko vaše občinstvo stopi v
interakcijo z vašim sporočilom.

Dodajte dotik
Zaslon HP LD4220tm LCD Interactive Digital
Signage z boljšim digitalnim prikazovanjem za
profesionalne aplikacije vsebuje tovarniško
vgrajen zaslon na »večkratni« dotik z inovativno
tehnologijo »brez duhov«, ki omogoča
natančnejše prepoznavanje dotika. Vgrajena
infrardeča tehnologija omogoča tanjšo ploščo,
zato je slika na vašem zaslonu z več monitorji
videti bolj naravno, kadar so monitorji
medsebojno povezani. Razliko boste videli in
otipali, saj so zasloni za digitalno prikazovanje
bolj dinamični.
Pametnejši zaslon na večkratni dotik
HP-jevi zasloni na večkratni dotik so združljivi s
funkcijo »plug-n-play« in vmesnikom Windows
HID, kar pomeni, da je njihova namestitev
enostavna, omogočajo pa hiter in enostaven
dostop do informacij, zabave in drugih aplikacij.
Pri aplikacijah, kjer je natančnost ključnega
pomena, kot je urejanje fotografij z večkratnim
dotikom, naša napredna infrardeča tehnologija
pomaga preprečiti nepredvidljive rezultate.
Ustvarite ogromne slike z vgrajeno tehnologijo
prilagajanja, ki poenostavlja združevanje več
zaslonov v verigo »daisy-chain«, pri čemer
dodatni predvajalniki predstavnosti niso potrebni.
Za oddaljeno ali centralno upravljanje zaslonov je
vključen tudi program HP Network Sign Manager.
S to zmogljivo programsko opremo lahko
upravljate zaslone in sporočila, ki jih prikazujete,
pri čemer prihranite čas in denar. Vgrajeni
predvajalnik HP Media Sign predstavlja osnoven
predvajalnik predstavnosti, vgrajen v zaslon; svoje
sporočilo enostavno vključite v zaslon prek
pogona USB. Predvajalnik podpira kakršno koli

kombinacijo slikovnih, video in zvočnih datotek na
seznamu predvajanja.
Prilagodljive možnosti
HP LD4220tm se brez težav vklopi v vaše okolje.
Številna standardna vrata za povezovanje in
možnosti vnosa omogočajo skoraj neskončne
možnosti poenostavljanja upravljanja s kabli in
zaslonom. Daljinsko upravljanje in nadzor
omogoča preprost zaporedni povezovalni kabel
ali povezava LAN z zaslonom, ki jo uporabite za
omogočanje nadzora več naprav s katerega koli
predvajalnika ali računalnika v omrežju 1.
Privlačna oblika
Naj privlačna oblika in napredna tehnologija vaše
sporočilo ali slike prikaže na privlačen način, s
čimer boste pritegnili več pozornosti. Zglajene
linije in edinstvena tanka plošča obdajajo širok
zaslon s polno privzeto ločljivostjo 1080p, visoko
svetlostjo ter kontrastom, ki poživi vaše sporočilo 2.
Široki koti ogledovanja omogočajo jasne poglede
pod katerim koli kotom, ležeči in pokončni način
pa vašemu okolju prinašata prilagodljivost.
Izdelan za trajnost
Zasloni HP Digital Signage so izdelani za
zahtevno uporabo, kjer je potrebno izboljšano
delovanje in zanesljivost, ter omogočajo
neprekinjeno delovanje v tradicionalnih prodajnih
in komercialnih okoljih. Popolnoma vgrajen zaslon
na dotik ima robustno komercialno elektroniko in
plošče s tekočimi kristali za še večjo zanesljivost.

Zaslon HP LD4220tm LCD Interactive Digital
Signage velikosti 106,7 cm (42")

TEHNIČNI PODATKI
Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

700 cd/m²

Kontrastno razmerje

1200:1 statično; 3000:1 dinamično

Odzivnost

Običajno 9 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Vhodni signal

1 vhod DisplayPort; 1 izhod DisplayPort; 1 vrata HDMI; 1 vhod VGA; 1 izhod VGA

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Največ 250 W, Običajno 220 W, v pripravljenosti

Mere

s podstavkom:
brez podstavka:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Teža

25,9 kg

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 0 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 10 do 80% RH

Možnosti (vsaka naprodaj posebej)

Predvajalnik HP Media Sign lahko predvaja večpredstavnostne datoteke (fotografije, glasbo ali videoposnetke) s shranjevalne naprave USB (ni priložena).

Certifikat in skladnost

UL UL60950-1 prva izdaja, 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 (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR del, 15 razred B,
ICES-003 razred B, ICES-003 razred B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, zahteve
KCC (Koreja), Korea Energy Boy, program SmartWay – samo NA – energetska logistika, EUP Lot 6 Tier 1, Kitajska oznaka za energijo (CEL).

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

1 Za daljinsko upravljanje in nadzor prek povezave LAN potrebujete program HP Network Sign Manager

2 Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše;
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Zaslon HP LD4220tm LCD Interactive Digital
Signage velikosti 106,7 cm (42")
Pripomočki in storitve

Komplet stojala za
HP-jev zaslon LCD 42"

Dvonožno stojalo ponuja podporo za prikaz digitalnega podpisovanja na
podlagi mize. Zaslon ob dotiku ohranja stabilnost, saj se noge s priloženimi
vijaki zataknejo na dno zaslona.

Številka izdelka: XT655AA

Izbirni komplet
zvočnikov HP

Dodajte celoten razpon zvoka (vsak 10 vatov) s temi ojačevalci zvoka ter
zvočniki, ki so priklopljeni v zadnji del zaslona HP LD4200.

Številka izdelka: WD019AA

Stenski nosilec HP
Digital Signage z
mehanizmom Quick
Release in Security
Plate

HP ponuja različne dodatne izdelke (naprodaj posebej), ki so zasnovani kot
dodatna oprema za monitorje in izboljšajo celotno delovanje in prikaz. Stenski
nosilec HP Digital Signage z mehanizmom Quick Release in Security Plate je
najnovejša možnost, zasnovana za uporabo s HP-jevimi LCD zasloni z digitalnim
podpisom. Stenski nosilec ima nagib 90° za uporabo v ležečem ali pokončnem
položaju in ga lahko uporabljate skupaj z računalnikom HP 8000 Series USDT
ali združljivim lahkim odjemalcem, kar omogoča celovito rešitev strojne opreme
za HP-jeve stranke.

Številka izdelka: WB976AA

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, si zagotovite popravilo enote
strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki
naslednji dan.

Številka izdelka: UE370E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

