Specifikace

106,7cm (42") interaktivní digitální zobrazovací
zařízení (DSD) HP LD4245tm s podsvícením LED
Vysílejte velmi působivé zprávy na vysoce výkonném, interaktivním
digitálním zobrazovacím zařízení (DSD) s rozlišením Full HD .
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Vysílejte velmi působivé zprávy na
vysoce výkonném, interaktivním
5bodovém dotykovém digitálním
zobrazovacím zařízení (DSD) s
rozlišením Full HD , které je
vybaveno tenkým a lehkým
displejem s LED podsvícením a
připraveno na nepřetržitý provoz.
Ušetřete čas a peníze s
přehrávačem integrovaným v portu
USB, síťovým softwarem a širokými
možnostmi připojení.
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Profesionální funkce na přední straně displeje.
● Vysílejte obrázky, dokumenty a videa na 106,7cm (42") displeji IPS s rozlišením Full HD1. Užijte si skvělý výhled
prakticky odkudkoli v místnosti díky pozorovacím úhlům 178 stupňů.
Stačí správný dotyk.
● Pomozte zákazníkům snadno najít potřebné informace pomocí interaktivního 5bodového vícedotykového
ovládání, které využívá nejmodernější infračervenou dotykovou technologii od HP. Podpora standardu HID
systému Windows a funkční podpora technologie Plug and Play zaručují kompatibilitu s mnoha aplikacemi.
Rychlá distribuce obsahu.
● Přehrávač integrovaný v portu USB umožňuje rychle přehrát obsah z USB paměťového modulu. Vzdálené
ovládání nastavení a několika monitorů s aplikací HP Network Sign Manager. Přehrávejte video ze vzdálených
přehrávačů až na 12 zařízeních DSD2 v síti pomocí aplikace Video-over-Ethernet.
Navrženo pro dlouhé vzdálenosti.
● Získejte digitální zobrazovací zařízení (DSD), jehož komponenty byly navrženy pro nepřetržitý komerční provoz a
na které se vztahuje omezená tříletá záruka.
● Rozlišení Full HD (1 920 x 1 080)1, vysoký jas a kontrastní poměr3 – vynikající zobrazení v silně osvětleném
prostředí. Technologie IPS umožňuje skvělé prohlížení prakticky odkudkoli v místnosti.
● S funkcí obraz v obraze (PIP) nebo obraz vedle obrazu (PBP) můžete vysílat dvě zprávy současně. Automatické
vyhledávání vstupů sekundárního zdroje videa v případě selhání prvního zdroje.
● Získejte snadné, intuitivní a dobře známé interaktivní ovládání s podporou gest potahování prstem k okrajům a s
pokročilou verzí infračervené dotykové technologie HP, která používá algoritmy skenování.
● Rychlé připojení ke zdrojům videa pomocí portů VGA, DisplayPort, HDMI nebo Video-over-Ethernet. S využitím
portu USB můžete použít paměťový modul USB a přehrávat jeho obsah pomocí integrovaného přehrávače médií.
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106,7cm (42") interaktivní digitální zobrazovací zařízení (DSD) HP LD4245tm s
podsvícením LED Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

F1M93AA;

Velikost displeje (úhlopříčka) 106,7 cm (42")
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000 : 1 statický; 500 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

6 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 x 1 080

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Uživatelsky programovatelné; Podsvícení LED; Možnost dotykového ovládání

Uživatelské ovládací prvky

Vstup; Nabídka; Vpravo (upravuje nastavení směrem doprava); Vlevo (upravuje nastavení směrem doleva); Nahoru (upravuje nastavení směrem nahoru);
Dolů (upravuje nastavení směrem dolů); Automaticky; Napájení

Vstupní signál

1 vstup VGA; 1 výstup VGA; 1 vstupní port DisplayPort 1.1a (s podporou HDCP); 1 výstupní port DisplayPort 1.1a; 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 port USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 port RJ-45; 1 port IR1
(Jeden port pro použití s portem typu A technologie HP Media Sign Player)

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

99,09 x 9,53 x 58,5 cm

Hmotnost

15,9 kg

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arsenu

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na součásti a práci, a odezva na místě následující pracovní den. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých
zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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106,7cm (42") interaktivní digitální zobrazovací zařízení (DSD) HP LD4245tm s
podsvícením LED
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Sada reproduktorů pro velký
displej HP

Přidejte zvuk s plným rozsahem (10 W na reproduktor) pomocí těchto zadních reproduktorů, které se nenápadně připojují
k zadní straně digitálního zobrazovacího zařízení.

Sada stojánku
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Změňte orientaci svého monitoru pomocí stojanů od HP.

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku
Produktové číslo: UE370E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: F2B36AA

Produktové číslo: F2B37AA
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106,7cm (42") interaktivní digitální zobrazovací zařízení (DSD) HP LD4245tm s
podsvícením LED
Poznámky pod čarou se zprávami
1
2
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Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení (HD) je třeba obsah HD.
V prodeji samostatně.
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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