Adatlap

HP LD4245tm 106,7 cm-es (42 hüvelykes) interaktív,
LED-es digitális tartalomszolgáltatói kijelző
Meggyőző üzeneteket jeleníthet meg a nagy teljesítményű, interaktív,
Full HD digitális tartalomszolgáltatói kijelzőn.
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A nagy teljesítményű, interaktív, 5
pontos, érintőképernyős Full HD
digitális tartalomszolgáltatói
kijelzőn lenyűgöző üzeneteket
jeleníthet meg. Az újratervezést
követően vékonyabbá vált és
LED-háttérvilágítást kapott kijelző
készen áll a folyamatos
üzemelésre. Az integrált
USB-lejátszóval, a hálózatkezelési
szoftverrel és a számos
csatlakozási lehetőséggel időt és
pénzt takaríthat meg.
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Professzionális, képernyőről használható funkciók.
● 106,7 cm (42 hüvelyk) képátlójú Full HD1 IPS kijelzőn jelenítheti meg a képeit, dokumentumait és videóit. A 178
fokos betekintési szög révén a helyiség szinte bármelyik pontjáról nagyszerű látványban lehet része.
Csak a megfelelő érintés.
● Az infravörös érintéstechnológia HP által létrehozott fejlett változata interaktív, 5 pontos multi-touch
felhasználói élményt biztosít, így az ügyfelek egyszerűen kereshetik meg a szükséges információkat. A Windows
HID-megfelelőség és a Plug and Play funkció biztosítja a kompatibilitást számos alkalmazással.
Gyors tartalomtovábbítás.
● Az integrált USB-lejátszó segítségével gyorsan továbbíthat tartalmat USB-meghajtóról. A HP Network Sign
Manager segítségével távolról adhatja meg a beállításokat és vezérelhet több kijelzőt. A Video-over-Ethernet
révén akár 12 digitális tartalomszolgáltatói kijelzőre2 továbbíthat videotartalmat távoli lejátszókról a hálózaton
keresztül.
Hosszú távra tervezték.
● A kiváló minőségű kijelző-összetevőkből álló, folyamatos működésre tervezett és hároméves korlátozott
jótállással támogatott digitális tartalomszolgáltatói kijelzőt hosszú távra tervezték.
● Full HD,1 1920 x 1080 képpontos felbontás, magas fényerő és kontrasztarány3 – kiváló erős környezeti
fényviszonyok esetén. Az IPS-technológia a szoba szinte bármelyik pontjáról nagyszerű látványt biztosít.
● A kép a képben (PIP) vagy a kép a kép mellett funkcióval (PbP) egyszerre akár két üzenetet is megjeleníthet. Az
automatikus bemenetkeresés másodlagos videoforrást keres az első videobemenet meghibásodása esetén.
● A Windows 8 pöccintő kézmozdulatait, illetve a beolvasási algoritmusokat használó infravörös
érintéstechnológia HP által létrehozott fejlett változatát támogató rendszer könnyed, intuitív és ismerős
interaktív élményt biztosít.
● Gyorsan csatlakozhat a videoforráshoz a VGA, DisplayPort, HDMI vagy Video over Ethernet segítségével. Az
USB-kapcsolat segítségével USB-meghajtóról játszhat le tartalmat a kijelző integrált médialejátszójával.
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HP LD4245tm 106,7 cm-es (42 hüvelykes) interaktív, LED-es digitális
tartalomszolgáltatói kijelző Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

F1M93AA;

Képernyőméret (átlós)

106,7 cm (42")

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

300 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 500000:1 dinamikus1

Válaszarány

6 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 X 1080

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Vezérlők; Felhasználó által programozható; LED-es háttérvilágítás; Érintéssel vezérelhető

Felhasználói vezérlők

Bemenet; Menü; Jobbra (jobbra módosítja a beállításokat); Balra (balra módosítja a beállításokat); Fel (felfelé módosítja a beállításokat); Le (lefelé
módosítja a beállításokat); Auto; Tápellátás

Bemeneti jel

1 VGA-bemenet; 1 VGA-kimenet; 1 DisplayPort 1.1a-bemenet (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort 1.1a-kimenet; 1 HDMI (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

1 USB 2.0; 1 hangbemenet; 1 RJ-45; 1 infravörös bemenet1
(Egy port a HP Media Sign Player A típusú portjával való használathoz)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Méretek állvány nélkül (Szé x 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
Mé x Ma)
Súly

15,9 kg

Környezeti

Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a következő munkanapra vállalt helyszíni javítás. A
használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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HP LD4245tm 106,7 cm-es (42 hüvelykes) interaktív, LED-es digitális
tartalomszolgáltatói kijelző
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP hangszórókészlet nagy
képernyőhöz

Élvezheti a teljes (egyenként 10 W-os) hangtartományt a digitális kijelzők hátuljához rögzíthető hangszórókkal.

LD4235/
LD4735/LD4245tm/LD4745
tm állványkészlet

A HP állványaival módosíthatja a kijelző tájolását.

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UE370E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: F2B36AA

Termékszám: F2B37AA
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HP LD4245tm 106,7 cm-es (42 hüvelykes) interaktív, LED-es digitális
tartalomszolgáltatói kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1
2
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A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
Külön megvásárolható.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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