HP LD4730G 119,4 cm (47")
Micro-Bezel-videovægskærm med
beskyttende glas
Perfekt til videoskærminstallationer der skal være blikfang og tiltrække kundernes opmærksomhed. Med HP LD4730G med
integreret Corning® Gorilla®-glas får du imponerende skærmteknologi og ydeevne, samt ultratynde kanter, der stort set er
usynlige, når den er installeret.

SMART teknologi

Anvend en enklere udgave af Video–Over–Ethernet (VOE), en videoindgang der
er eksklusiv for HP, så du mere effektivt kan administrere og anvende
netværkstilsluttede DSD'er i virksomheden.
VOE gør desuden installation og kabelføring enklere, øger fleksibiliteten og
reducerer installationsudgifter.
Tilknyt op til 12 digital signage-skærme (DSD'er) med en enkelt medieafspiller.
HP gør det nemmere at administrere tilknytninger fra hvilken som helst
computer på netværket – du sparer tid og penge.
Med videoindgang til DSD'er er der større tilslutningsmuligheder for flere
forskellige enheder.

Klar til brug ved levering

HP Network Sign Manager Software hjælper dig med at fjernstyre og
administrere DSD'er og din besked.
Med den integrerede software kan du fra én enkelt kilde bruge kommandoer og
ændre indstillinger under visning på en eller flere DSD'er – perfekt til
virksomheder med flere LAN-tilsluttede skærme på forskellige steder, f.eks.
butikker, lobbyer, kontorer og transportknudepunkter.

Bygget med henblik på holdbarhed

HP Digital Signage Displays er fremstillet til krævende brug med høj ydelse og
driftsikkerhed og klassificeret til at køre i døgndrift i traditionelle
forretningsmiljøer og andre kommercielle miljøer.
Det integrerede Corning® Gorilla®-glas kan holde til de fleste hændelser i
dagligdagen, der sædvanligvis ville ødelægge det; det er nemt at rengøre og har
en slidstærk belægning der giver en glat, flad overflade med klar optik.

HP LD4730G 119,4 cm (47")
Micro-Bezel-videovægskærm med beskyttende glas

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

119,4 cm (47")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

800 cd/m²

Kontrastforhold

1400:1, dynamisk kontrastforhold: 100000:1

Opdateringshastighed

30 ms tænd/sluk, 12 ms grå til grå

Oprindelig opløsning

1366 x 768

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Skærmegenskaber

Antistatisk; Refleksfri; Valg af sprog; Plug and Play; Brugerindstilling; Kan programmeres af brugeren

Indgangssignal

1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 1 DisplayPort-indgang; 1 DisplayPort-udgang

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

250 W (maksimalt), 180 W (typisk), 0,5 W (standby)

Mål

Uden fod: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Vægt

29 kg

Miljømæssigt

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

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Kom i kontakt med HP Financial Services
Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende
produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser i dette dokument.
Få mere at vide på www.hp.eu/monitors
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
5 års service på stedet næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret
tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UE370E
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