Φύλλο δεδομένων

Διαδραστική οθόνη LED ψηφιακής σήμανσης HP
LD4245tm 106,7 cm (42")
Μεταδώστε δυνατά μηνύματα με μια διαδραστική, Full HD οθόνη
ψηφιακής σήμανσης υψηλών επιδόσεων.
1

Μεταδώστε δυνατά μηνύματα με
μια διαδραστική, Full HD οθόνη
ψηφιακής σήμανσης 5 σημείων
επαφής υψηλών επιδόσεων, που
έχει σχεδιαστεί εκ νέου με λεπτές
και ελαφριές λυχνίες
οπισθοφωτισμού LED, για χρήση
24x7. Εξοικονομήστε χρόνο και
χρήματα με το ενσωματωμένο
πρόγραμμα αναπαραγωγής USB,
το λογισμικό δικτύωσης λογισμικό
και ποικιλία επιλογών σύνδεσης.
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Επαγγελματικές λειτουργίες στην πρόσοψη της οθόνης.
● Μεταδώστε φωτογραφίες, έγγραφα και βίντεο σε μια οθόνη IPS Full HD1 106,7 cm (42''). Απολαύστε άριστη
προβολή από σχεδόν οπουδήποτε στο δωμάτιο με γωνίες προβολής 178 μοιρών.
Η σωστή κίνηση.
● Βοηθήστε τους πελάτες να βρουν εύκολα πληροφορίες χάρη στη διαδραστική εμπειρία που προσφέρει η
οθόνη 5 σημείων επαφής και η προηγμένη έκδοση της τεχνολογίας αφής μέσω υπέρυθρων της HP. Η
συμμόρφωση με Windows HID και η δυνατότητα Plug and Play παρέχουν συμβατότητα με πολλές εφαρμογές.
Γρήγορη διανομή περιεχομένου.
● Το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής USB σάς επιτρέπει να διανέμετε γρήγορα περιεχόμενο από USB
stick. Ελέγξτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις και τις πολλαπλές οθόνες με το HP Network Sign Manager.
Προωθήστε βίντεο από απομακρυσμένα προγράμματα αναπαραγωγής σε έως και 12 DSD2 μέσω δικτύου, με
την τεχνολογία Video-over-Ethernet.
Σχεδιασμένη για το μέλλον.
● Αυτή η οθόνη ψηφιακής σήμανσης έχει σχεδιαστεί να διαρκεί στο χρόνο, καθώς διαθέτει εξαρτήματα
εμπορικής κατηγορίας για λειτουργία 24x7, και υποστηρίζεται από περιορισμένη εγγύηση τριών ετών.
● Ανάλυση 1920 x 1080 Full HD1, υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης3 – ιδανική για χώρους με έντονο
φωτισμό. Η τεχνολογία in-plane switching (IPS) παρέχει εκπληκτική προβολή από σχεδόν οπουδήποτε στο
δωμάτιο.
● Παρουσιάστε δύο μηνύματα ταυτόχρονα με τη δυνατότητα Picture-in-Picture (PIP) ή Picture-by-Picture (PBP).
Οι είσοδοι αναζητούν αυτόματα μια δεύτερη πηγή εικόνας, εάν η πρώτη δεν λειτουργεί.
● Προσφέρει μια εύκολη, έξυπνη και οικεία διαδραστική εμπειρία, υποστηρίζοντας τις κινήσεις αφής των
Windows 8 και την προηγμένη έκδοση της τεχνολογίας αφής μέσω υπέρυθρων της HP, που χρησιμοποιεί
αλγόριθμους σάρωσης.
● Συνδεθείτε γρήγορα με μια πηγή εικόνας μέσω VGA, DisplayPort, HDMI ή Video over Ethernet. Με τη θύρα USB,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα USB για την αναπαραγωγή περιεχομένου από το ενσωματωμένο
πρόγραμμα αναπαραγωγής της οθόνης.
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Διαδραστική οθόνη LED ψηφιακής σήμανσης HP LD4245tm 106,7 cm (42") Πίνακας
προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

F1M93AA;

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

106,7 cm (42")

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 500000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

6 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, plug-and-play, στοιχεία ελέγχου χρήστη, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, οπισθοφωτισμός LED,
δυνατότητα αφής

Χειριστήρια

Είσοδος, μενού, δεξιά (προσαρμόζει τις ρυθμίσεις δεξιά), αριστερά (προσαρμόζει τις ρυθμίσεις αριστερά), πάνω (αυξάνει τις τιμές των ρυθμίσεων),
κάτω (μειώνει τις τιμές των ρυθμίσεων), αυτόματο, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 είσοδος VGA, 1 έξοδος VGA, 1 είσοδος DisplayPort 1.1a (με υποστήριξη HDCP), 1 έξοδος DisplayPort 1.1a, 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.0, 1 είσοδος ήχου, 1 RJ-45, 1 IR1
(Μία θύρα για χρήση με τη θύρα HP Media Sign Player Type A)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
x Υ)
Βάρος

15.9 kg

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Διαδραστική οθόνη LED ψηφιακής σήμανσης HP LD4245tm 106,7 cm (42")
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κιτ ηχείων HP για μεγάλη
οθόνη

Προσθέστε ήχο πλήρους φάσματος (10 watt το καθένα) με τα ηχεία στραμμένα προς τα πίσω που είναι διακριτικά
προσαρτημένα στο πίσω μέρος της ψηφιακής οθόνης.

Κιτ βάσης
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της οθόνης επιλέγοντας μία από τις βάσεις της ΗΡ.

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: UE370E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: F2B36AA

Αριθμός προϊόντος: F2B37AA
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Διαδραστική οθόνη LED ψηφιακής σήμανσης HP LD4245tm 106,7 cm (42")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1
2
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Για τις εικόνες HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
Διατίθενται ξεχωριστά.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
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Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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