HP:n LD4730G 47-tuumainen (119,4 cm)
Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;
HP:n LD4730G ja integroitu Corning® Gorilla® -lasi sopivat erinomaisesti huikeille videoseinäinstallaatioille, jotka vetävät
asiakkaan huomion puoleensa, sillä ratkaisun näyttötekniikka ja suorituskyky ovat erinomaiset ja lisäksi käytössä on
huippuohut kehys, joka on käytettäessä lähes näkymätön.

Älykäs tekniikka

Käytä yksinkertaistettua Video-Over-Ethernet (VOE) -ratkaisua, joka on vain
HP-tuotteille käytettävissä oleva videotulo ja jonka avulla voit entistä
tehokkaammin hallita ja ottaa käyttöön verkkoon yhdistettyjä
digitaalisignaalinäyttöjä eri puolella yritystä.
VOE auttaa myös yksinkertaistamaan asennuksen ja johtojen liittämisen, lisää
joustavuutta ja vähentää käyttöönottokustannuksia.
Voit liittää jopa 12 digitaalisignaalinäyttöä yhteen mediasoittimeen. HP:n
ansiosta liitosten hallinta sujuu etäyhteyden välityksellä miltä tahansa verkkoon
yhdistetyltä tietokoneelta, minkä ansiosta säästät aikaa ja rahaa.
Digitaalisignaalinäyttöjen videotulot mahdollistavat kattavan liitettävyyden eri
laitteisiin.

Välitöntä tuottavuutta

HP Network Sign Manager -ohjelman avulla voit ohjata ja hallita
digitaalisignaalinäyttöä ja viestiäsi etäyhteyden välityksellä.
Sisäinen ohjelmisto mahdollistaa "lennossa" annettavat komennot ja asetusten
muutokset yhdelle tai useammalle digitaalisignaalinäytölle yhdestä lähteestä.
Tämän vuoksi sisäinen ohjelmisto sopii erinomaisesti yrityksille, joilla on useita
LAN-verkkoon yhdistettyjä näyttöjä eri paikoissa, kuten liikkeissä, auloissa,
toimistoissa ja matkapisteissä.

Valmistettu kestämään

HP Digital Signage -näytöt on suunniteltu vaativaan käyttöön. Niiden parannettu
tehokkuus ja luotettavuus takaavat, että niitä voi käyttää keskeytyksettä
tavanomaisissa myymälätiloissa ja kaupallisissa ympäristöissä.
Integroitu Corning® Gorilla® -lasi on riittävän kestävä kohtaamaan monet
arkielämän tapahtumat, jotka usein tuhoavat lasin; se on helposti
puhdistettavissa oleva, kulumista kestävä kirkas päällyste tasaisille ja sileille
pinnoille.

HP:n LD4730G 47-tuumainen (119,4 cm)
Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;

Näytön koko (lävistäjä)

119,4 cm (47 tuumaa)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

800 cd/m²

Kontrastisuhde

1 400:1 Dynaaminen kontrastisuhde: 100000:1

Vasteaika

30 ms:n käynnistys/sammutus, 12 ms harmaasta harmaaksi

Alkuperäinen tarkkuus

1 366 x 768

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Näytön ominaisuudet

Antistaattinen; Häikäisynesto; Kielen valinta; Plug and play; Säätötoiminnot; Käyttäjän ohjelmoitavissa

Sisääntulosignaali

1 VGA-tulo; 1 VGA-lähtö; 1 DisplayPort-tulo; 1 DisplayPort-lähtö

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

250 W (enintään), 180 W (yleensä), 0,5 W (valmiustilassa)

Mitat

Ilman jalustaa: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Paino

29 kg

Ympäristö

Käyttölämpötila: 0–40 °C
Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon. Ehdot
vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/monitors
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HP:n LD4730G 47-tuumainen (119,4 cm)
Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UE370E
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