Monitor ścienny HP LD4730G o przekątnej
119,4 cm (47'') z cienką ramką i szybą
ochronną
Idealnie nadający się do efektownych instalacji ściennych przyciągających uwagę klientów monitor HP LD4730G ze
zintegrowaną szybą Corning® Gorilla® Glass oferuje oszałamiającą jakość obrazu i wydajność i jest wyposażony w wyjątkowo
cienką ramkę, właściwie niewidoczną po instalacji.

Technologia SMART

Uproszczona funkcja Video–Over–Ethernet (VOE), wyjątkowe rozwiązanie wideo
firmy HP, umożliwia wydajniejsze zarządzanie i wdrażanie połączonych z siecią
wyświetlaczy informacyjno-reklamowych (DSD) w przedsiębiorstwie.
Funkcja VOE pomaga również uprościć instalację i prowadzenie przewodów,
zwiększyć elastyczność i obniżyć koszty wdrażania.
Możliwość skojarzenia nawet 12 wyświetlaczy DSD z pojedynczym
odtwarzaczem multimedialnym. HP ułatwia zdalne zarządzanie skojarzeniami z
dowolnego komputera w sieci, pomagając oszczędzać czas i pieniądze.
Wejścia wideo w wyświetlaczach DSD oferują wiele opcji łączności zgodnych z
szeroką gamą urządzeń.

Natychmiastowa gotowość do pracy

Oprogramowanie HP Network Sign Manager pomaga zdalnie kontrolować i
zarządzać wyświetlaczami DSD i komunikacją.
Zintegrowane oprogramowanie umożliwia na bieżąco wydawanie poleceń i
zmianę ustawień jednego lub większej liczby wyświetlaczy DSD z pojedynczego
źródła — co jest doskonałym rozwiązaniem dla posiadaczy wielu wyświetlaczy
połączonych za pośrednictwem sieci LAN w różnych lokalizacjach, takich jak
sklepy, recepcje, biura i centra podróży.

Budowany z myślą o trwałości

Wyświetlacze HP Digital Signage zostały skonstruowane z myślą o wyższej
wydajności i niezawodności. Są przeznaczone do całodobowej pracy w
standardowych warunkach komercyjnych.
Zintegrowana szyba ochronna Corning® Gorilla® Glass jest wystarczająco trwała,
aby przetrwać wiele zdarzeń, które są częstą przyczyną usterek w życiu
codziennym. To łatwa w czyszczeniu, odporna na zużycie powłoka tworząca
gładką, płaską i optycznie przejrzystą powierzchnię.

Monitor ścienny HP LD4730G o przekątnej 119,4 cm
(47'') z cienką ramką i szybą ochronną

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

119,4 cm (47 cali)

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

800 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1400:1, współczynnik kontrastu dynamicznego: 100 000:1

Poziom reakcji

30 ms wł./wył., 12 ms od szarości do szarości

Rozdzielczość własna

1366 x 768

Współczynnik kształtu

Szeroki ekran (16:9)

Funkcje wyświetlacza

Antystatyczny; Antyodblaskowy; Wybór języka; Podłącz i pracuj; Ustawienia; Programowane przez użytkownika

Sygnał wejściowy

1 wejście VGA; 1 wyjście VGA; 1 wejście DisplayPort; 1 wyjście DisplayPort

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Pobór mocy

250 W (maks.), 180 W (normalna praca), 0,5 W (tryb oczekiwania)

Wymiary

Z podstawą: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Waga

29 kg

Ochrona środowiska

Temperatura pracy: 0–40°C
Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. Warunki mogą być
różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w
niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach
gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/monitors
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Monitor ścienny HP LD4730G o przekątnej 119,4 cm
(47'') z cienką ramką i szybą ochronną
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
5 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez
specjalistę zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta
jest dostępna przez 5 lat
Numer produktu: UE370E

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w
niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach
gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA4-8264PLE, Wrzesień 2013

