HP LD4730G Koruyucu Camlı 119,4 cm (47")
Mikro Çerçeveli Video Duvar Ekranı
Tümleşik Corning® Gorilla® Camların kullanıldığı, müşterinin dikkatini çekecek göz kamaştırıcı video duvarı kurulumları için ideal
HP LD4730G, mükemmel ekran teknolojisi ve performans sunmanın yanı sıra duvara döşendiğinde neredeyse hiç göze
çarpmayan mikro ince bir çerçeveye sahiptir.

Akıllı teknoloji

Kurum genelinde ağ bağlantılı dijital tabela monitörleri (DSD'ler) daha verimli bir
şekilde dağıtmak ve yönetmek için HP'ye özel bir video giriş sistemi olan
basitleştirilmiş Ethernet Üzerinden Video'yu (VOE) kullanın.
Ayrıca VOE, kurulum ve kablolamanın kolaylaştırılmasını sağlar, esnekliği artırır
ve dağıtım maliyetinizi azaltır.
Tek bir ortam oynatıcı ile 12 adede kadar DSD'yi ilişkilendirin. HP,
ilişkilendirmelerin ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayar kullanılarak uzaktan
yönetilmesini kolaylaştırır, zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur.
DSD'lerdeki video girişleri çok sayıda aygıtla uyumlu geniş bağlantı seçenekleri
sağlar.

Hemen yararlanabileceğiniz üretkenlik

HP Ağ İşareti Yöneticisi Yazılımı DSD ve mesajlarınızı uzaktan kontrol etmenize
yardımcı olur.
Tümleşik yazılım, tek bir kaynaktan bir veya daha fazla DSD’de istediğiniz an
komut ve ayar değişiklikleri yapmanıza olanak verir. Mağaza, lobi, ofis ve
seyahat merkezleri gibi konumlarda çok sayıda LAN bağlantılı ekrana sahip
işletmeler için idealdir.

Süreklilik için üretilmiştir

HP Dijital İşaretleme Ekranları, gelişmiş performans ve güvenilirlik gerektiren
zorlu kullanımlar için tasarlanmış ve geleneksel perakende satış ortamlarında ve
ticari ortamlarda ortalama 24/7 çalışacak şekilde üretilmiştir.
Tümleşik Corning® Gorilla® Cam, genellikle camın kırılmasına neden olan birçok
günlük etkinliğe karşı yeterli dayanıklılığa sahiptir; optik netlik sağlayan düzgün,
pürüzsüz yüzeylere sahip, temizlenmesi kolay ve aşınmaya karşı dayanıklı bir
kaplamadır.

HP LD4730G Koruyucu Camlı 119,4 cm (47") Mikro
Çerçeveli Video Duvar Ekranı

Monitör boyutu (diyagonal)

119,4 cm (47 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

800 cd/m²

Kontrast oranı

1400:1, Dinamik kontrast oranı: 100000:1

Yanıt hızı

30 ms açma/kapama, 12 ms griden griye

Gerçek çözünürlük

1366 x 768

En boy oranı

Geniş ekran (16:9)

Ekran özellikleri

Anti-statik; Yansımasız; Dil seçimi; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı Denetimleri; Kullanıcı Tarafından Programlanabilir;

Giriş sinyali

1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı; 1 DisplayPort girişi; 1 DisplayPort çıkışı

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç Tüketimi

250 W (maksimum), 180 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar

Ayak hariç: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Ağırlık

29 kg

Çevre koruma

Çalıştırma sıcaklığı: 0 - 40°C
Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem

Garanti

3 yılla sınırlı parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı
kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik
veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/monitors
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü
yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UE370E
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veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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