HP LD4710 119,4 cm (47"’) Digital Signage
LCD-skærm
Få mere ud af digital skiltning!

Vi præsenterer tyndere og smartere Digital Signage Displays 1 med flere
tilslutningsmulligheder til forbedrede, attraktive og spændende Digital
Signage-løsninger med alle funktioner.

Smart teknologi, slankt design
HP’s nyeste Digital Signage Display (DSD) er
bedre end nogensinde med smartere teknologi og
slankere design1. Integreret HP Media Sign Player
Technology giver enkel og nem medieafspilning
direkte fra skærmen. Sæt et flashdrev med
billeder, film og/eller musik2 i USB-stikket bag på
skærmen, og vis levende reklamebilleder. Det er
en perfekt løsning til brugere, der har brug for en
grundlægende Digital Signage Display og
afspiller, som kan styres fra ét sted. Der er
endvidere hverken brug for pc, software eller flere
omkostninger. Og på det nye design er kanterne
på LD4710 næsten kun halvt så brede som på
forgængeren1. Det giver et mere nutidigt design,
og man får mere naturlige billeder, når man
bruger mange skærme sammen. Andre
forbedringer omfatter højere lysstyrke og kontrast1,
som er med til at give klarere billeder på steder
med meget lys. Det giver bedre læsbarhed samt
billedkvalitet.
Avanceret digital tilslutning
LD4710 har endvidere bedre digital tilslutning og
netværksstyring med Ethernet-port samt HP
Network Sign Manager Software. Det giver
mulighed for central administration af en eller flere
skærme fra én enkelt kilde, så "her-og-nu"
ændringer kan klares centralt og sendes ud til et
vilkårligt antal DSD'er i et netværk. Det er perfekt
til virksomheder med mange LAN-tilsluttede
DSD'er forskellige steder, f.eks.: forretninger,
lobbyer, kontorer, terminaler mv. Denne DSD har
endvidere DisplayPort IN og OUT input, så den er
kompatibel med HP’s Digital Signage Players. Det
giver endvidere færre kabler i forbindelse med
kæmpestore 3 daisy-chained skærmvægge4 i fuld
HD.

Start-til-slut løsning
HP tilbyder skærme til digital skiltning, afspillere til
digitral skiltning, Kioskløsninger samt hardware og
software, så virksomheder hurtigt kan
implementere en komplet og flot digital
signage-løsning med alle funktioner til en
overkommelig pris døgnet rundt alle årets dage.

HP LD4710 119,4 cm (47"’) Digital Signage
LCD-skærm

SPECIFIKATIONER
Paneltype

Bred active matrix TFT

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

700 cd/m²

Kontrastforhold

1200:1 statisk; 3000:1 dynamisk

Opdateringshastighed

Typisk 9 ms

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Indgangssignal

1 HDMI; 1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 2 DisplayPort

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Maks. 300 W; Typisk 270 W, standby

Mål

med fod:
uden fod:107,95 x 12,29 x 62,46 cm

Vægt

23,5 kg

Miljømæssigt

Driftstemperatur:0 til 40°C; Luftfugtighed ved drift:10 til 80% relativ fugtighed

Certificering og overensstemmelser

UL UL60950-1 First Edition, 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 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
(koreanske), Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

Software

HP Network Sign Manger

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

1 HP LD4710 vs. HP LD4700

2 Understøttede mediefiler: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Der kræves eksterne højttalere til lyd. Skal anskaffes særskilt

3 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder. Denne skærm kan vise indhold med 1080p opløsning
4 Daisy chain med DisplayPort understøtter op til 9 DSD'er;

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og services

HP-stativ til 42"
LCD-skærm

Stativet med to ben støtter Digital Signage-skærmen, når den bruges på et bord.
Foden, der sikrer, at skærmen står stabilt, når den bruges, føres ind i bunden af
skærmen og låses på plads med de medfølgende skruer.

Produktnummer: XT655AA

HP højttaleroptionkit

Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret
diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA

HP Digital Signage
vægmonteringsløsning
med lynudløser og
sikkerhedsplade

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. HP Digital Signage Wall Mount-løsningen med Quick Release og
sikkerhedsplade er den nyeste option til brug med HP-branded digitale
signage-LCD-skærme. Vægmontering kan drejes 90 garder, så den kan bruges
både liggende og stående, og kan bruges sammen med en HP 8000-serie
USDT pc eller kompatibel tynd klient, så der fås en komplet HP-hardwareløsning.

Produktnummer: WB976AA

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet
udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: UE370E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

