Monitor de vídeo de parede HP LD4730G de
119,4 cm (47 pol.) com moldura
extremamente fina e vidro protetor;
Ideal para instalações de vídeo na parede impressionantes que atraem a atenção do cliente, o HP LD4730G com vidro
Corning® Gorilla® integrado fornece uma tecnologia de visualização e um desempenho fora de série, juntamente com uma
moldura extremamente fina que é praticamente invisível num conjunto de monitores.

Tecnologia inteligente

Utilize a Video–Over–Ethernet (VOE) simplificada, uma entrada de vídeo
exclusiva da HP, para gerir e implementar mais facilmente DSDs com ligação à
rede em toda a empresa.
A VOE permite ainda uma simplificação da instalação e cablagem necessárias,
um aumento da flexibilidade e uma redução nos custos de implementação.
Associe até 12 monitores de sinalização digital (DSDs) com um único reprodutor
de multimédia. A HP torna mais fácil a gestão de associações remotamente a
partir de qualquer computador na rede, ajudando-o, assim, a poupar tempo e
dinheiro.
As entradas de vídeo nos DSDs fornecem opções de ligação abrangentes para
uma série de dispositivos.

Produtividade imediata:

O software HP Network Sign Manager ajuda-o a controlar e gerir remotamente o
seu DSD e a sua mensagem.
O software integrado permite um comando dinâmico e a alteração de definições
para um ou mais DSDs a partir de uma única fonte—perfeito para negócios com
vários monitores ligados através de uma LAN em diferentes localizações, como
lojas, halls de entrada, escritórios e aeroportos.

Construído para durar

Os ecrãs de sinalização digital HP foram concebidos para uma utilização
exigente, desempenho melhorado, fiabilidade e capacidade para trabalharem 24
horas por dia, 7 dias por semana no retalho tradicional e em ambientes
comerciais.
O vidro Corning® Gorilla® integrado é suficientemente robusto para resistir a
muitos eventos reais que muitas vezes levam à quebra do vidro; fácil de limpar e
com revestimento resistente ao uso, para superfícies planas e suaves com
claridade ótica.

Monitor de vídeo de parede HP LD4730G de 119,4 cm
(47 pol.) com moldura extremamente fina e vidro
protetor;

Dimensão do ecrã (diagonal)

119,4 cm (47 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

800 cd/m²

Relação de contraste

1400:1, razão de contraste dinâmico: 100000:1

Taxa de resposta

30 ms ligado/desligado, 12 ms cinza para cinza

Resolução nativa

1366 x 768

Proporção

Panorâmico (16:9)

Características do ecrã

Anti-estática; Anti-reflexo; Selecção do idioma; Plug and Play; Controlos do utilizador; Programável pelo utilizador

Sinal de entrada

1 entrada VGA; 1 saída VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 saída DisplayPort

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de Energia

250W (máximo), 180W (típico), 0,5 W (em espera)

Dimensões

Sem base: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Peso

29 kg

Ambientais

Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C
Humidade de funcionamento: 10 a 80% HR

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local no dia útil seguinte. Os termos e as condições variam segundo
o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser
interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
Saiba mais em www.hp.eu/monitors
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Monitor de vídeo de parede HP LD4730G de 119,4
cm (47 pol.) com moldura extremamente fina e
vidro protetor;
Acessórios e serviços (não incluídos)
5 anos, dia útil seguinte, no local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de
um técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente
Número do produto: UE370E
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