Zaslon HP LD4730G z diagonalo 119,4 cm
(47'') z okvirjem Micro-Bezel za zidno
namestitev z zaščitnim steklom
HP LD4730G z vgrajenim steklom Corning® Gorilla® Glass je popoln zaslon za zidne namestitve, ki pritegnejo pozornost kupcev
in jih očarajo, ter nudi neverjetno zaslonsko tehnologijo in zmogljivost ter mikro tanki okvir, ki je dobesedno neviden.

Pametna tehnologija

Uporabljajte poenostavljeni prenos videa prek etherneta (VOE), izključno HP-jev
video vhod, za učinkovitejše upravljanje in uvedbo z omrežjem povezanih
zaslonov DSD (digital signage display) v podjetju.
VOE prav tako poenostavi namestitev in postavitev kablov, poveča
prilagodljivost in zmanjša stroške uvedbe.
Povežite do 12 zaslonov DSD z enim predvajalnikom predstavnosti. HP
poenostavlja oddaljeno upravljanje povezav s katerega koli računalnika v
omrežju, s čimer vam prihrani čas in denar.
Video vhodi na zaslonih DSD zagotavljajo obsežne možnosti povezovanja za
številne naprave.

Takojšnja uporaba

Programska oprema HP Network Sign Manager vam pomaga na daljavo
nadzorovati in upravljati vaš zaslon DSD in sporočilo.
Vgrajena programska oprema omogoča »leteče« ukaze in nastavljanje
sprememb na enem ali več zaslonih DSD iz enega samega vira – popolno za
podjetja, ki imajo na različnih mestih več zaslonov, povezanih z omrežjem LAN,
kot so trgovine, avle, pisarne in potovalna središča.

Izdelan za trajnost

Zasloni HP Digital Signage so izdelani za zahtevno uporabo, kjer je potrebno
izboljšano delovanje in zanesljivost, ter omogočajo neprekinjeno delovanje v
tradicionalnih prodajnih in komercialnih okoljih.
Vgrajeno steklo Corning® Gorilla® Glass je dovolj trpežno, da ostane
nepoškodovano pri številnih dogodkih, pri katerih bi se steklo običajno
poškodovalo; je preprosto za čiščenje, ima prevleko proti obrabi za gladke in
ravne površine z optično jasnostjo.

Zaslon HP LD4730G z diagonalo 119,4 cm (47'') z
okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitev z
zaščitnim steklom

Velikost zaslona (diagonala)

119,4 cm (47’’)

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

800 cd/m²

Kontrastno razmerje

1400:1, Dinamično kontrastno razmerje: 100000:1

Odzivnost

30 ms vkl./izkl., 12 ms siva/siva

Privzeta ločljivost

1366 x 768

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Funkcije zaslona

Brez statike; Proti bleščanju; Izbira jezika; Plug and Play; Uporabniške nastavitve; Programsko nastavljiv po meri

Vhodni signal

1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 1 vhod DisplayPort; 1 izhod DisplayPort

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

250 W (največ), 180 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere

Brez podstavka: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Teža

29 kg

Okolju prijazno

Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
Vlažnost zraka pri uporabi: od 10 do 80% RH

Garancija

3 letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu naslednji delovni dan. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve.

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih
takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali
uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Več informacij na www.hp.eu/monitors
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
5-let naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UE370E
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