119,4 cm (47’’) LCD displej HP LD4710 pre
digitálne popisy
Vylepšite svoj zážitok s digitálnou reklamou!

Predstavujeme tenšie, elegantnejšie a prepojenejšie digitálne popisové
displeje1 pre vylepšené, plne funkčné, atraktívne a pútavé riešenia
digitálneho zobrazenia.

Inteligentná technológia, tenký dizajn
Najnovšie displeje pre digitálne popisy od HP
(DSD) sú lepšie ako kedykoľvek predtým s
inteligentnejšou technológiou a tenším dizajnom1.
Technológia vstavaného prehrávača HP Media
Sign Player poskytuje jednoduché a jasné
prehrávanie priamo na DSD. Jednoducho pripojte
pamäťovú jednotku s obrázkami, filmami a/alebo
hudbou2 do vstupu USB na zadnej strane DSD a
užite si dynamickú reklamu na displeji. Je
perfektný pre používateľov, ktorí potrebujú
základný displej pre digitálne popisy a prehrávač
s možnosťou správy z jedného umiestnenia.
Navyše sa nevyžaduje počítač, žiadna inštalácia
softvéru a žiadne ďalšie náklady. Dizajnérske
vylepšenie zahŕňa okraj LD4710, ktorý je takmer
o polovicu užší ako jeho predchodca1. Vďaka
tomu je možné vytvoriť modernú atmosféru a
umožňuje prirodzenejšie zobrazenie v prípade
inštalácie na stene vedľa seba. Medzi ďalšie
vylepšenia patrí vyšší jas a kontrast1, ktoré
pomáhajú zabezpečiť jasnejšie zobrazenie
obrazu vo veľmi osvetlenom prostredí pre lepšiu
čitateľnosť a lepšiu kvalitu obrazu.
Rozšírené možnosti digit. pripojenia
LD4710 tiež ponúka vylepšenia v oblasti
digitálneho pripojenia a správy siete vďaka portu
Ethernet a softvéru HP Network Sign Manager.
Spolu tieto funkcie umožňujú centralizovanú
správu jedného alebo viacerých displejov z
jedného zdroja takže zmeny „za jazdy“ možno
vykonávať z jedného miesta a aplikovať na
nekonečné množstvo DSD v sieti. Je to perfektné
pre podniky s množstvom DSD pripojených
prostredníctvom LAN na rôznych miestach, ako sú:
obchody, haly, kancelárie, terminály, atď. Okrem
toho tieto DSD obsahujú aj VSTUP a VÝSTUP

DisplayPort pre kompatibilitu s prehrávačmi
digitálnych popisov od HP. To môže tiež pomôcť
zjednodušiť požiadavky na kabeláž pre sériovo
zapojené Full HD3 displeje na stenách4.
Komplexné riešenie
Spoločnosť HP ponúka digitálne reklamné
displeje, reklamné prehrávače, riešenia pre
predajne, ako aj voliteľný hardvér a softvér,
vďaka čomu podnikom umožňuje rýchlo a cenovo
dostupne nasadiť plne vybavené, príťažlivé
riešenia digitálnej reklamy 24 hodín denne 7 dní
v týždni 365 dní v roku.

119,4 cm (47’’) LCD displej HP LD4710 pre
digitálne popisy

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

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 HDMI; 1 VGA vstup; 1 VGA výstup; 2 DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Maximálne 300 W; Bežne 270 W, pohotovostný režim

Rozmery

so stojanom:
bez stojana:107,95 x 12,29 x 62,46 cm

Hmotnosť

23,5 kg

Okolitý

Prevádzková teplota:0 až 40 °C; Prevádzková vlhkosť:od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

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).

Softvér

HP Network Sign Manger

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 HP LD4710 vs. HP LD4700

2 Podporované mediálne súbory zahŕňajú: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI. Pre podporu zvuku sa požadujú externé reproduktory predávané samostatne
3 Na prezeranie HD obrázkov je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD). Tento displej podporuje rozlíšenie 1080p
4 Reťazenie s DisplayPort podporuje až deväť DSD;

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.

4AA3-7124SKE. september 2011

119,4 cm (47’’) LCD displej HP LD4710 pre
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

