Οθόνη HP LD4730G 119,4 cm (47'')
Micro-Bezel Video Wall με προστατευτική
γυάλινη επιφάνεια
Ιδανική για εντυπωσιακές εγκαταστάσεις video wall που προσελκύουν την προσοχή των πελατών, η HP LD4730G με
ενσωματωμένο Corning® Gorilla® Glass παρέχει εντυπωσιακή τεχνολογία προβολής και απόδοση και διαθέτει εξαιρετικά
λεπτή πρόσοψη που είναι σχεδόν αόρατη σε διάταξη παράθεσης.

Έξυπνη τεχνολογία

Χρησιμοποιήστε το απλοποιημένο Video–Over–Ethernet (VOE), μια είσοδος
εικόνας της HP, για πιο αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των
συνδεδεμένων στο δίκτυο οθονών ψηφιακής σήμανσης (DSD) της επιχείρησης.
Το VOE βοηθά επίσης στην απλοποίηση της εγκατάστασης και καλωδίωσης,
αυξάνει την ευελιξία και μειώνει το κόστος υλοποίησης.
Συσχετισμός έως 12 DSD σε μία συσκευή αναπαραγωγής μέσων. Η HP
διευκολύνει την απομακρυσμένη διαχείριση συσχετίσεων από οποιονδήποτε
υπολογιστή στο δίκτυο, βοηθώντας σας να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα.
Οι είσοδοι εικόνας στις DSD παρέχουν ευρείες επιλογές συνδεσιμότητας για
ποικίλες συσκευές.

Παραγωγικός από την πρώτη στιγμή

Το HP Network Sign Manager Software σας βοηθά ελέγχετε και να διαχειρίζεστε
απομακρυσμένα τα DSD και τα μηνύματα σας.
Το ενσωματωμένο λογισμικό επιτρέπει την επιτόπια εντολή και ορισμό
αλλαγών σε μία ή περισσότερες DSD από μία μόνο πηγή—ιδανικό για
επιχειρήσεις με πολλές οθόνες συνδεδεμένες σε LAN σε διαφορετικές
τοποθεσίες, όπως καταστήματα, χώρους υποδοχής, γραφεία και χώρους
ταξιδιού.

Κατασκευασμένα για να αντέχουν

Οι οθόνες ψηφιακής σήμανσης της ΗΡ έχουν σχεδιαστεί για απαιτητική χρήση
και βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία και μπορούν να λειτουργούν 24 ώρες
την ημέρα σε τυπικά καταστήματα λιανικής και εμπορικά περιβάλλοντα.
Η ενσωματωμένη γυάλινη επιφάνεια Corning® Gorilla® είναι πολύ ανθεκτική στα
ατυχήματα που προκαλούν βλάβη στο γυαλί. Πρόκειται για μια ανθεκτική στις
φθορές προστατευτική επικάλυψη που καθαρίζεται εύκολα, για ομαλές και
επίπεδες επιφάνειες με οπτική ευκρίνεια.

Οθόνη HP LD4730G 119,4 cm (47'') Micro-Bezel Video
Wall με προστατευτική γυάλινη επιφάνεια

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

119,4 cm (47'')

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

800 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1400:1, δυναμική αναλογία αντίθεσης: 100000:1

Ταχύτητα απόκρισης

30 ms ενεργ./απεν,, 12 ms γκρι σε γκρι

Εγγενής ανάλυση

1366 x 768

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:9)

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιστατική, αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, Plug and Play, στοιχεία ελέγχου χρήστη, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη

Σήμα εισόδου

1 είσοδος VGA, 1 έξοδος VGA, 1 είσοδος DisplayPort, 1 έξοδος DisplayPort,

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ρεύματος

250 W (μέγιστη), 180 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις

Χωρίς βάση: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Βάρος

29 kg

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C
Υγρασία λειτουργίας: 10 έως 80% σχετική υγρασία

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας
προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει
να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/monitors
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Οθόνη HP LD4730G 119,4 cm (47'') Micro-Bezel
Video Wall με προστατευτική γυάλινη επιφάνεια
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη
ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP
για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: UE370E
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διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει
να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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