Taulukot

HP LD4245tm – 106,7 cm:n (42 tuuman)
vuorovaikutteinen, digitaalinen Digital Signage
-LED-näyttö
Välitä viestisi tehokkaasti vuorovaikutteisella täysteräväpiirtoisella
digitaalisella kylttinäytöllä, jossa riittää suorituskykyä.
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Välitä viestisi tehokkaasti
suorituskykyisellä ja
vuorovaikutteisella, viisi
yhtäaikaista kosketusta sallivalla
täysteräväpiirtoisella digitaalisella
kylttinäytöllä, joka on suunniteltu
LED-taustavalaistuksen avulla
ohueksi ja kevyeksi ja joka kestää
ympärivuorokautista käyttöä.
USB-soittimen, verkko-ohjelmiston
ja liitäntävalikoiman ansiosta
säästät aikaa ja rahaa.
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Ammattilaistason näyttöominaisuudet.
● Lähetä kuvia, asiakirjoja ja videoita lävistäjältään 106,7 cm:n (42 tuuman) täysteräväpiirtoiselle1 IPS-näytölle.
Laajan 178 asteen katselukulman ansiosta sisältö näkyy hyvin lähes mistä tahansa suunnasta katsottuna.
Kosketus kohdallaan.
● Vuorovaikutteisessa, viisi yhtäaikaista kosketusta tunnistavassa näytössä on HP:n kehittynyt
infrapuna-kosketustekniikka, joten asiakkaiden on helppo löytää näytön avulla tietoja. Näyttö on yhteensopiva
useiden erilaisten sovellusten kanssa, sillä siinä on tuki Windowsin HID-laitteille ja Plug and Play -liitettävyydelle.
Nopea sisällön jakaminen.
● Laitteessa olevan USB-soittimen ansiosta voit jakaa sisältöä nopeasti USB-tikulta. HP Network Sign Manager
mahdollistaa asetusten säätämisen etänä sekä useiden näyttöjen etähallinnan. Video-over-Ethernet-tekniikalla
voit siirtää verkon kautta videota etäsoittimista jopa kahteentoista Digital Signage -näyttöön.
Suunniteltu kestämään.
● Tämän digitaalisen kylttinäytön osat on suunniteltu kestämään liikekäyttöä ympäri vuorokauden – lisäksi
laitteella on kolmen vuoden rajoitettu takuu.
● Täysteräväpiirtotarkkuus1 (1 920 × 1 080) sekä suuri luminanssi ja kontrastisuhde3 – erinomainen tiloihin, joissa
on kirkas valaistus. IPS-tekniikka (In-Plane Switching) tuottaa upean kuvan lähes mistä tahansa katselukulmasta.
● Voit välittää samanaikaisesti kahta viestiä asettelemalla joko kaksi kuvaa rinnakkain tai yhden kuvan toisen
päälle. Jos ensimmäinen videolähde lakkaa toimimasta, automaattinen syötehaku etsii itsenäisesti
varavideolähteen.
● Tarjoa helppo, tuttu ja intuitiivinen vuorovaikutuskokemus näytöllä, joka tukee Windows 8 -reunapyyhkäisyeleitä
ja lukualgoritmeihin perustuvaa HP:n kehittynyttä infrapunatekniikkaa.
● Videolähteen yhdistäminen käy nopeasti VGA-, DisplayPort-, HDMI- ja Video-over-Ethernet-tekniikoilla Sisältöä
voi toistaa suoraan USB-muistitikulta näytön sisäisen mediasoittimen avulla.
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HP LD4245tm – 106,7 cm:n (42 tuuman) vuorovaikutteinen, digitaalinen Digital Signage
-LED-näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

F1M93AA;

Näytön koko (lävistäjä)

106,7 cm (42")

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 1000:1; dynaaminen 500 000 : 11

Vasteaikasuhde

6 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 × 1 080

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; kielen valinta; Plug and Play; säätötoiminnot; käyttäjän ohjelmoitavissa; LED-taustavalaistus; kosketustoiminnallisuus

Käyttäjätoiminnot

Tulo; Valikko; Oikea (säätää asetukset oikealle); Vasen (säätää asetukset vasemmalle); Ylös (säätää asetukset ylös); Alas (säätää asetukset alas);
Automaattinen; Virta

Sisääntulosignaali

VGA-tulo; VGA-lähtö; DisplayPort 1.1a -tulo (HDCP-tuki); DisplayPort 1.1a -lähtö; HDMI-portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

USB 2.0 -portti; äänitulo; RJ-45; infrapunatulo1
(Yksi portti käytettäväksi HP Media Sign Player -tekniikan A-tyypin portin kanssa)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Tuotteen mitat ilman jalustaa 99,09×9,53×58,5 cm
(l × s × k)
Paino

15,9 kg

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon. Ehdot
vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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-LED-näyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n kaiutinsarja suurille
näytöille

Lisää näyttöösi äänet (10 wattia kanava) näillä taakse asennetuilla kaiuttimilla, jotka kiinnittyvät Digital Signage -näytön
taakse huomaamattomasti.

LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm -jalustasarja

Muuta näytön asentoa HP:n jalustoin.

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UE370E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F2B36AA

Tuotenumero: F2B37AA
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Viestin alaviitteet
1
2
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Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
Hankittava erikseen.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
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Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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