Zaslon HP LD4710 z diagonalo 119,4 cm (47’’)
zaslona LCD za digitalne označbe
Izboljšajte izkušnjo digitalnega prikazovanja!

Tanjši, pametnejši in bolje povezani zasloni 1 za boljše, privlačne, mikavne
rešitve digitalnih označb z vsemi funkcijami.

Pametna tehnologija, tanka oblika
HP-jev najnovejši zaslon DSD je boljši kot vsi
doslej, saj združuje pametnejšo tehnologijo in
ožje oblikovano ohišje 1. Vdelana tehnologija HP
Media Sign Player zagotavlja enostaven in
uporabniku prijazen predvajalnik predstavnosti
neposredno z zaslona DSD. Samo priklopite
bliskovni pomnilnik, v katerem so slike, filmi in/ali
glasba2 v vhod USB na hrbtni strani DSD-ja in
uživajte v dinamičnem oglaševanju z zaslona. To
je odlična rešitev za uporabnike, ki potrebujejo
DSD in predvajalnik z možnostjo upravljanja z
ene lokacije. Poleg tega za to možnost ne
potrebujete osebnega računalnika, programske
opreme za namestitev in ne boste imeli nobenih
dodatnih stroškov. Kar zadeva oblikovne
izboljšave, je širina okvirjev na LD4710 približno
polovična glede na njihov predhodnik1. To
pripomore k ustvarjanju sodobne atmosfere in
zagotavlja bolj naravno sliko ob razpostavitvi v
instalacijah z video stenami. Druge izboljšave
vključujejo več svetlosti in kontrasta1, kar
pripomore k jasnejši sliki na zaslonu pri močni
osvetlitvi okolja za boljšo berljivost in boljšo
kakovost slike.
Izboljšana digitalna povezljivost
LD4710 omogoča tudi izboljšave na področju
digitalne povezljivosti in upravljanja omrežij z
dodatkoma – vhodom ethernet in programsko
opremo HP Network Sign Manager. Skupaj to
omogoča centralizirano upravljanje enega
zaslona ali več zaslonov iz enega vira, tako da se
spremembe »on the fly« lahko opravijo z ene
lokacije in se uporabijo za DSD-je preko omrežja.
To je odlična rešitev za podjetja z več DSD-ji,
povezanimi z LAN-om, na različnih lokacijah, kot
so: trgovine, čakalnice, pisarne, postaje itd. Poleg

tega ta DSD vključuje tudi priključek za VHOD in
IZHOD za DisplayPort, s čimer se zagotovi
skladnost s HP-jevimi predvajalniki digitalnih
označb Digital Signage. To lahko pripomore tudi
k poenostavitvi zahtev glede kablov za večje video
stene4 marjetične verige polne visoke ločljivosti3.
Celovita rešitev
HP ponuja zaslone in predvajalnike za digitalno
prikazovanje, rešitve za kioske ter izbirno strojno
in programsko opremo, s katero podjetja hitro in
cenovno ugodno uvajajo celovite, privlačne in
zanimive rešitve za digitalno prikazovanje 24 ur
na dan in 365 dni v letu.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Široki zaslon TFT z aktivno matriko

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 vrata HDMI; 1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 2 vrat DisplayPort

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Največ 300 W; Običajno 270 W, v pripravljenosti

Mere

s podstavkom:
brez podstavka:107,95 x 12,29 x 62,46 cm

Teža

23,5 kg

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 0 do 40 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 10 do 80% RH

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).

Programska oprema

HP Network Sign Manager

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 HP LD4710 v primerjavi s HP LD4700

2 Podprte predstavnostne datoteke vključujejo: *.JPEG, *.MP3, *.MPEG, *.AVI
za zvok so potrebni zunanji zvočniki, naprodaj posebej

3 Ogled slik visoke ločljivosti zahteva vsebino visoke ločljivosti (HD). Zaslon omgoča prikaz ločljivost 1080p
4 Marjetična veriga z vrati DisplayPort podpira do devet DSD-jev;
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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

