119,4cm (47'') nástěnný videodisplej HP
Micro-Bezel LD4730G s ochranným sklem;
HP LD4730G s integrovaným sklem Corning® Gorilla®, vynikající pro poutavé instalace video stěn, které přitáhnou pozornost
zákazníků, přináší nádhernou zobrazovací technologii a výkon plus mikro tenký kryt, který je při sklopení téměř neviditelný.

Technologie Smart

Použijte zjednodušenou funkci Video–Over–Ethernet (VOE), exkluzivní
videovstup společnosti HP, k efektivnější správě a nasazení displejů pro digitální
značení (DSD) v podnikové síti.
Funkce VOE také pomáhá zjednodušit instalaci a vedení kabelů, zvyšovat
flexibilitu a snižovat náklady na nasazení.
Přidružte k jednomu přehrávači médií až 12 displejů DSD. Společnost HP
usnadňuje vzdálené přidružení z jakéhokoli počítače v síti, a pomáhá vám tak
šetřit čas a peníze.
Videovstupy na displejích DSD poskytují rozsáhlé možnosti konektivity pro řadu
zařízení.

Použitelný již po prvním spuštění

Software Správce síťového přihlášení HP pomáhá vzdáleně řídit a spravovat
displej DSD a vaše zprávy.
Integrovaný software umožňuje provádění příkazů „za chodu“ a změny
nastavení jednoho nebo více displejů DSD z jediného zdroje – to je vynikající pro
firmy s více displeji propojenými v síti LAN na různých místech, jako jsou
obchody, vstupní haly, kanceláře a cestovní centra.

Vyrobeno pro odolnost

Displeje HP pro veřejné prostory jsou určeny pro náročné využití a poskytují
vylepšený výkon a spolehlivost. Mohou fungovat každý den po dobu 24 hodin
v tradičních obchodech a komerčních prostředích.
Integrované sklo Corning® Gorilla® je natolik trvanlivé, že odolá v řadě reálných
situacích, kdy běžně dochází k rozbití skla. Snadno se čistí a má povrch odolný
proti opotřebení pro hladké rovné povrchy s optickou průzračností.

119,4cm (47'') nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel
LD4730G s ochranným sklem;

Velikost displeje (úhlopříčka) 119,4 cm (47")
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

800 cd/m²

Kontrastní poměr

1400:1, Dynamický kontrastní poměr: 100000:1

Rychlost odezvy

30 ms při zapnutí/vypnutí, 12 ms šedá na šedé

Nativní rozlišení

1366 × 768

Poměr stran

Širokoúhlé (16:9)

Funkce displeje

Antistatická úprava; Antireflexní filtr; Volba jazyka; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Uživatelsky programovatelné

Vstupní signál

1 vstup VGA; 1 napájecí výstup (VGA); 1 vstup DisplayPort; 1 napájecí výstup (DisplayPort)

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba

250 W (maximální), 180 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry

Bez stojanu: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Hmotnost

29 kg

Ekologické informace

Provozní teplota: 0 až 40 °C
Provozní vlhkost: 10 až 80% RH

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na součásti a práci, a odezva na místě následující pracovní den. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých
zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Drže krok s využitím finančních služeb HP
Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze
vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu.
Více informací na www.hp.eu/monitors
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119,4cm (47'') nástěnný videodisplej HP
Micro-Bezel LD4730G s ochranným sklem;
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
5 let, další pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku
Produktové číslo: UE370E
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