HP LD4730G 119,4-cm (47-inch)
videowandscherm met ultradunne randen en
beschermend glas
De HP LD4730G met geïntegreerd Corning® Gorilla® glas is het ideale scherm voor overrompelende videomuurinstallaties die
de aandacht van uw klanten trekken – dankzij de verbluffende weergavetechnologie, uitstekende schermprestaties en
ultradunnne randen, die nauwelijks zichtbaar zijn als u meerdere schermen koppelt.

Slimme technologie

Gebruik vereenvoudigd Video-over-Ethernet (VOE), een exclusieve video-ingang
van HP, om in het netwerk aangesloten DSD's (digital signage displays)
efficiënter te beheren en overal in uw onderneming te implementeren.
VOE vereenvoudigt de installatie en de bekabeling, vergroot de flexibiliteit en
reduceert de implementatiekosten.
Verbind maximaal 12 DSD's met één mediaspeler. HP bespaart u tijd en geld
doordat verbindingen eenvoudig op afstand vanaf elke computer in het netwerk
te beheren zijn.
De video-ingangen op de DSD's bieden aansluitmogelijkheden voor tal van
apparaten.

Direct uit de doos productief

HP Network Sign Manager software helpt u uw DSD en uw boodschap op afstand
te besturen en te beheren.
Met de geïntegreerde software kunt u vanaf één bron, zonder onderbreking,
instructies of scherminstellingen voor een of meer DSD's wijzigen – dat is ideaal
voor bedrijven die meerdere in het netwerk aangesloten schermen gebruiken op
verschillende locaties, zoals winkels, lobby's, kantoren of vliegvelden.

Gebouwd op duurzaamheid

HP Digital Signage schermen zijn gebouwd op intensief gebruik, hoge prestaties
en een hoge betrouwbaarheid en zijn geschikt om in een winkel- of
bedrijfsomgeving 24 x 7 in bedrijf te zijn.
Het geïntegreerde Corning® Gorilla® glas is robuust van kwaliteit en bestand
tegen veel potentiële gebruiksrisico's; de gemakkelijk te reinigen, slijtvaste
coating zorgt voor een glad, oppervlak met een hoge optische helderheid.

HP LD4730G 119,4-cm (47-inch) videowandscherm
met ultradunne randen en beschermend glas

Schermformaat (diagonaal)

119,4 cm (47 inch)

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

800 cd/m²

Contrastverhouding

1400:1, dynamische contrastratio: 100.000:1

Responssnelheid

30 ms aan/uit, 12 ms grijs naar grijs

Standaardresolutie

1366 x 768

Aspectratio

Breedbeeld (16:9)

Schermkenmerken

Antistatisch; Ontspiegeld; Taalkeuze; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen: Door gebruiker programmeerbaar

Invoersignaal

1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 1 DisplayPort-ingang; 1 DisplayPort-uitgang

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

250 Watt (max), 180 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)

Afmetingen

Zonder voet: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Gewicht

29 kg

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf: 0 tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde
beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Werk samen met HP Financial Services
Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Meer informatie op www.hp.eu/monitors
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HP LD4730G 119,4-cm (47-inch) videowandscherm
met ultradunne randen en beschermend glas
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de
volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UE370E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-8264NLE, September 2013

