HP LD4730G 119,4 cm (47") veggmontert
videoskjerm med tynn innfatning og
beskyttelsesglass
HP LD4730G med integrert Corning® Gorilla®-glass er perfekt for slående videovegginstallasjoner som tiltrekker seg kundenes
oppmerksomhet, og har imponerende skjermteknologi og ytelse pluss en mikrotynn innfatning som blir nesten usynlig når
skjermene plasseres ved siden av hverandre.

Smart teknologi

Bruk forenklet Video-Over-Ethernet (VOE), en HP-eksklusiv videoinngang, til mer
effektiv administrasjon og distribusjon av nettverkstilkoblede Digital Signage
Displays (DSD) i hele bedriften.
VOE også bidrar til å forenkle installering og kabling, øke fleksibiliteten og
redusere utplasseringskostnadene.
Knytt opptil 12 DSDs til én enkelt mediespiller. HP gjør det enkelt å administrere
tilknytninger eksternt fra en hvilken som helst datamaskin i nettverket, noe som
sparer tid og penger.
Videoinnganger på DSDene gir ekspansive tilkoblingsalternativer for en rekke
enheter.

Produktivitet rett ut av esken

Med HP Network Sign Manager-programvaren kan du fjernstyre og -administrere
DSDen og meldingen din.
Den integrerte programvaren muliggjør "på direkten"-endringer i kommandoer
og innstillinger for én eller flere DSDer fra én enkelt kilde – perfekt for bedrifter
med flere LAN-tilkoblede skjermer på ulike steder, som butikker, lobbyer,
kontorer og reisesentre.

Bygd for å vare

HPs skjermer for digital skilting er laget for krevende bruk og bedre ytelse og
pålitelighet, og for å brukes døgnet rundt i butikk- og kommersielle miljøer.
Det integrerte Corning® Gorilla®-glasset er robust nok til å motstå mange
virkelige hendelser som ofte fører til at glasset svikter; det er et slitebestandig
belegg som er lett å holde rent, for jevne, plane overflater med optisk klarhet.
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Skjermstørrelse (diagonalt)

119,4 cm (47’’)

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

800 cd/m²

Kontrastforhold

1400:1, Dynamisk kontrastforhold: 100000:1

Responshastighet

30 ms på/av, 12 ms grå til grå

Innebygd oppløsning

1366 x 768

Sideforhold

Widescreen (16:9)

Skjermfunksjoner

Antistatisk; Antirefleks; Språkvalg; Plug and Play; Brukerkontroller; Kan programmeres av bruker

Inngangssignal

1 VGA-inngang; 1 VGA ut; 1 DisplayPort-inngang; 1 DisplayPort-utgang

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

250W (maksimum), 180W (typisk), 0,5W (ventemodus)

Mål

Uten fot: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Vekt

29 kg

Miljømessig

Temperatur ved drift: 0 til 40°C
Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse
begrensninger og utelukkelser gjelder.

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene
som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke
ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Lær mer på www.hp.eu/monitors
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
5 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UE370E
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