HP LD4730G 119,4 cm-es (47 hüvelykes)
mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel
A beépített Corning® Gorilla® Glass üveggel felszerelt HP LD4730G, amely tökéletes a vásárlók figyelmét felkeltő, szemet
gyönyörködtető videofalak kialakításához, lenyűgöző kijelzőtechnológiát és -teljesítményt biztosít, továbbá rendkívül vékony
kerettel rendelkezik, amely több kijelző együttes használatakor szinte láthatatlan.

Intelligens technológia

A HP exkluzív videobemenetével, az egyszerűsített Ethernetes videó (VOE)
használatával még hatékonyabban kezelheti és telepítheti a hálózathoz
csatlakozó DSD kijelzőket az egész vállalkozásban.
A VOE a telepítés egyszerűsítésében, a kábelezek kezelésében, a rugalmasság
növelésében és a telepítési költségek csökkentésében is segítséget nyújt.
Akár 12 DSD társítható egyetlen médialejátszóhoz. A HP termékeivel egyszerűen
kezelheti a társításokat távolról, a hálózat bármely számítógépéről, így időt és
pénzt takaríthat meg.
A DSD kijelzők videobemenetei széles körű csatlakozási lehetőségeket
biztosítanak számos különféle eszközzel.

Azonnali termelékenység

A HP Network Sign Manager szoftver használatával távolról vezérelheti és
kezelheti a DSD kijelzőket és az üzeneteket.
Az integrált szoftver lehetővé teszi egy vagy több DSD kijelző parancsainak vagy
beállításának folyamatos módosítását egyetlen forrásból, ezért tökéletes
megoldás a több, LAN-kapcsolattal rendelkező kijelzőt használó vállalkozások
számára, például üzletekben, várótermekben, irodákban és közlekedési
csomópontokban.

Tartósság a kezdetektől fogva.

A HP digitális tartalomkijelzőket nagy teljesítményt és megbízhatóságot
követelő alkalmazásokra tervezték, napi 24 órában való üzemre, hagyományos
kiskereskedelmi és általános célú környezetekbe.
A beépített Corning® Gorilla® üveg tartósságának köszönhetően számos olyan
eseménynek ellenáll, amelyek általában az üveg töréséhez vezetnek. Az
egyszerűen tisztítható, vízálló bevonat tiszta láthatóságot biztosít a sima és
lapos felületeken.
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Képernyőméret (átlós)

119,4 cm (47’’)

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

800 cd/m²

Kontrasztarány

1400:1 dinamikus kontrasztarány: 100000:1

Válaszidő

30 ezredmásodperces be- és kikapcsolás, 12 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Natív felbontás

1366 x 768

Oldalarány

Széles képernyős (16:9)

Megjelenítési jellemzők

Antisztatikus; Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Felhasználói kezelőszervek; Felhasználó által programozható

Bemeneti jel

1 VGA bemenet; 1 VGA kimenet; 1 DisplayPort bemenet; 1 DisplayPort kimenet

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

250 W (maximális), 180 W (jellemző), 0,5 W (készenléti állapot)

Méretek

Talp nélkül: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Súly

29 kg

Környezeti

Működési hőmérséklet: 0–40 °C
Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a következő munkanapra vállalt helyszíni javítás.
A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
További tájékoztatás: www.hp.eu/monitors
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
5 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő
munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UE370E
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