Video nástenný displej HP LD4730G 119,4 cm
(47'') s mikroskopickou fazetou a ochranným
sklom
Dokonalý na pútavé video pri inštalácii na stenu, ktoré pritiahne pozornosť zákazníkov, tento displej HP LD4730G s
integrovaným sklom Corning® Gorilla® prináša úžasnú zobrazovaciu technológiu a výkon plus mikroskopicky tenkú fazetu,
ktorá je pri náklone prakticky neviditeľná.

Technológia Smart

Používajte zjednodušené video cez ethernet (VOE), exkluzívny video vstup HP,
pre efektívnejšiu správu a nasadenie displejov DSD v počítačovej sieti po celom
podniku.
Protokol VOE tiež pomáha zjednodušiť inštaláciu a kabeláž, zvýšiť flexibilitu a
znížiť náklady na nasadenie.
Priraďte až 12 displejov DSD jedinému prehrávaču médií. Spoločnosť HP
umožňuje jednoduchú správu priradení z ľubovoľného počítača v sieti a pomáha
šetriť čas a peniaze.
Video vstupy na displejoch DSD poskytujú široké možnosti pripojenia pre širokú
škálu zariadení.

Mimoriadna produktivita

Softvér HP Network Sign Manager vám pomôže vo vzdialenom ovládaní a správe
vašich displejov DSD a vášho posolstva.
Integrovaný softvér umožňuje príkazy „za chodu“ a nastavenie sa zmení na
jeden alebo viacero displejov DSD z jediného zdroja – dokonalé pre podnikanie s
viacerými displejmi pripojenými cez LAN v rôznych lokalitách, napríklad v
obchodných domoch, čakárňach, kanceláriách a cestovných centrách.

Vytvorený na výdrž

Digitálne popisové displeje HP sú navrhnuté pre náročné používanie pre zvýšený
výkon a čitateľnosť a sú určené pre používanie 24/7 v tradičnom
maloobchodnom a komerčnom prostredí.
Integrované sklo Corning® Gorilla® je dostatočne trvanlivé, aby odolalo mnohým
udalostiam skutočného sveta, ktoré zvyčajne vedú k poškodeniu skla; je to
poťah, ktorý sa ľahko čistí, je odolný voči vode a navrhnutý pre hladké a ploché
povrchy s optickou čistotou.
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Rozmer monitora
(uhlopriečka)

119,4 cm (47’’)

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

800 cd/m²

Pomer kontrastu

Dynamický kontrastný pomer 1400:1: 100000:1

Rýchlosť odpovede

30 ms zap/vyp, 12 sivá až sivá

Natívne rozlíšenie

1366 x 768

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Charakteristika displeja

Antistatický; Antireflexný; Výber jazyka; Plug and Play; Používateľské ovládacie prvky; Používateľsky programovateľné

Vstupný signál

1x vstup VGA; 1x výstup VGA; 1x vstup Display Port; 1x výstup DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Spotreba energie

250 W (maximálne), 180 W (bežná prevádzka), 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery

Bez stojana: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Hmotnosť

29 kg

Okolitý

Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti

Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od
nahlásenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky
uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/monitors
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac.
deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na
nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: UE370E
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môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky
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vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
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