HP LD4220tm 106,7 cm (42 inç) LCD Etkileşimli
Dijital İşaretleme Ekranı
Farkı hissedin

Dokunma teknolojisi sayesinde kuruluşunuz daha fazla ilgi çeker. Hedef
kitlenizin mesajınızla etkileşimde olabileceği yoğun olarak kullanılan alanlar
için mükemmeldir.

Gelişmiş dokunuş
Profesyonel uygulamalar için daha iyi bir dijital
işaretleme ekranı olan HP LD4220tm LCD
Etkileşimli Dijital İşaret Ekranı, dokunuşun daha
düzgün tanınmasına olanak sağlayan yeni
"gölgesiz" teknolojiye sahip, fabrikada entegre
edilen "çoklu dokunma" özellikli dokumatik ekran
içerir. Tümleşik kızılötesi teknolojisinin daha dar
çerçeveye olanak tanıması sayesinde, birden fazla
monitörlü ekranınız birlikte matrislendiğinde daha
doğal görüntü sunar. Daha dinamik bir dijital
işaretleme ekranının farkını görecek ve
hissedeceksiniz.
Daha akıllı çoklu dokunmatik ekran
HP’nin çoklu dokunmatik ekranları; bilgilere,
eğlenceye ve diğer uygulamalara hızlı ve kolay
erişim sağlamanın yanı sıra kurulumunu
kolaylaştıracak şekilde tak ve çalıştır özellikli ve
Windows HID uyumludur. Gelişmiş kızılötesi
teknolojimiz, çoklu dokunmatik fotoğraf kullanımı
gibi doğruluğuna güvenilen uygulamalarda
beklenmeyen sonuçların ortadan kaldırılmasına
yardımcı olur. İlave ortam yürütücülerine gerek
olmadan birden fazla ekranın halka dizilimini
kolaylaştıran tümleşik ölçekleme teknolojisi
sayesinde daha gerçekçi görüntüler oluşturun.
Ekranların uzaktan veya merkezi olarak
denetlenmesi için kullanımı kolay HP Network Sign
Manager içerir. Bu güçlü yazılım ekranlarınızı
yönetmenize ve yansıttığınız mesaj ise zamandan
ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.
Yerleşik HP Media Sign Player, ekran içine
yerleştirilmiş temel ortam yürütücüsü sağlar; tek
yapmanız gereken bir USB sürücüsü kullanarak
mesajınızı ekranda göstermektir. Yürütücü, çalma
listenizdeki tüm görüntü, video ve ses dosya
birleşimlerini destekler.

Esnek uyum
HP LD4220tm, ortamınıza kolaylıkla uyum sağlar.
Standart bağlantı noktalarının ve giriş
seçeneklerinin çeşitliliği kablolama
gereksinimlerini ve ekran yönetimini kolaylaştırma
konusunda neredeyse sonsuz bir seçenekler dizisi
sunar. Uzaktan kumanda ve denetim, ağ
üzerindeki herhangi bir yürütücü veya
bilgisayardan birden fazla ekran denetimine
olanak sağlayacak şekilde basit doğru bağlantılı
seri kablo aracılığıyla veya ekrana LAN bağlantısı
kullanarak gerçekleştirilir 1.
Göz alıcı tasarım
Göz alıcı tasarım ve gelişmiş teknoloji sayesinde
mesaj veya görüntüleriniz oldukça dikkat çekici
şekilde sunulur. Mesajınıza hayat veren yüksek
parlaklık ve karşıtlık özellikli tam 1080p yerel
geniş ekran, yuvarlak hatlar ve benzersiz ince bir
çerçeve ile kaplanmıştır 2. Geniş görüntüleme
açıları her açıdan net görüntülere olanak sağlar,
yatay ve dikey kullanım modları ortamınıza
esneklik kazandırır.
Süreklilik için üretilmiştir
HP Dijital İşaretleme Ekranları, gelişmiş
performans ve güvenilirlik gerektiren zorlu
kullanımlar için tasarlanmış ve geleneksel
perakende satış ortamlarında ve ticari ortamlarda
ortalama 24/7 çalışacak şekilde üretilmiştir.
Tamamen tümleşik dokunmatik ekran, daha fazla
güvenilirlik için güçlü ticari sınıf elektronikler ve
likit kristal paneller ile oluşturulmuştur.
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ÖZELLİKLER
Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

700 g/m²

Kontrast oranı

1200:1 statik; 3000:1 dinamik

Yanıt hızı

9 ms normal

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

1 DisplayPort girişi; 1 DisplayPort çıkışı; 1 HDMI; 1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

250 W azami, 220 W normal, beklemede

Boyutlar

ayaklı:
ayak hariç:97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Ağırlık

25,9 kg

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:0 - 35°C; Çalıştırma nemi:% 10 - 80 Göreceli Nem

Seçenekler (her biri ayrı satılır)

HP Media Sign Player, bir USB depolama aygıtındaki (dahil değildir) multimedya dosyalarını (Fotoğraf, Müzik ve Film) yürütebilir.

Sertifikalar ve uyumluluk

UL UL60950-1Birinci Basım, 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 (Arjantin) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC SINIF B FCC 47 CFR Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003
Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC (Kore) Şartları,
Korea Energy Boy, SmartWay –yalnızca NA - Enerji lojistiği, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 LAN bağlantısı aracılığıyla uzaktan kumanda ve denetim için HP Network Sign Manager gerekir

2 Bütün performans belirtimleri, HP'nin bileşen imalatçıları tarafından sağlanan standart belirtimleri temsil eder, mevcut performans daha fazla veya daha az farklılık gösterebilir;
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP 42 inç LCD Ekran
Sehpası Takımı

İki ayaklı sehpa, bir masanın üstünde kullanıldığında dijital tanıtım malzemesi
için destek sağlar. Dokunulduğunda ekranın dengesini korumasına yardımcı
olmak için tasarlanan ayaklar ekranın altına kayarak girer ve birlikte verilen
vidalarla yerine sabitlenir.

Ürün numarası: XT655AA

HP Hoparlör Seçenek
Takımı

HP LD4200 ekranın arkasına takıldığı için göz önünde bulunmayan ve arkaya
doğru bakan bu ses yükseltici ve hoparlörlerle her tür sesi (her biri 10 vat)
ekleyin.

Ürün numarası: WD019AA

Hızlı Serbest Bırakma
ve Güvenlik Plakası
özellikli HP Dijital Bilgi
Ekranı Duvara Montaj
Çözümü

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem ve görüntüleme deneyimini
geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı
olarak satılır). Hızlı Serbest Bırakma ve Güvenlik Plakası özellikli HP Dijital Bilgi
Ekranı Duvara Montaj Çözümü, HP markalı LCD dijital bilgi ekranlarıyla
kullanılmak üzere tasarlanmış en yeni seçenektir. Duvara montaj birimi, yatay
veya dikey konumda kullanım için ekseni etrafında 90 derece dönebilir, ve HP
müşterilerine eksiksiz bir donanım çözümü sunmak için HP 8000 Serisi USDT
Bilgisayar veya uyumlu bir ince istemciyle birlikte kullanılabilir.

Ürün numarası: WB976AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, HW Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, arızalanan donanım biriminiz için HP onaylı
bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UE370E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

