Datasheet

HP LD4245tm 106,7-cm (42-inch) interactief Digital
Signage LED-scherm
Presenteer uw boodschap overtuigend op een high-performance
interactief Full-HD Digital Signage scherm.
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Presenteer uw boodschap
overtuigend op een hoogwaardig,
Full-HD Digital Signage scherm
met interactieve 5-punts touch dat
nu over dunne, lichte
LED-backlights beschikt en dat
24x7 gebruik ondersteunt. Bespaar
tijd en geld met de geïntegreerde
USB-speler en netwerksoftware en
de beschikbare
aansluitmogelijkheden.
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Professionele schermkenmerken.
● Geef foto's, documenten en video's weer op een 106,7-cm (42-inch) diagonaal Full-HD1 IPS-scherm. Inkijkhoeken
van 178 graden zorgen vrijwel overal voor een schitterende weergave.
Precies de juiste touch.
● Met de interactieve 5-punts multi-touch-bediening en HP's geavanceerde versie van infrarood touch-technologie
vinden uw klanten heel gemakkelijk de informatie die zij zoeken. Windows HID-compliance en plug-en-play
functionaliteit waarborgen compatibiliteit met tal van toepassingen.
Snelle distributie van content.
● Met de ingebouwde USB-speler kunt u snel materiaal vanaf een USB-stick distribueren. Beheer instellingen en
meerdere schermen op afstand met HP Network Sign Manager. Lever video vanaf externe spelers aan maximaal
12 DSD's2 in het netwerk met behulp van video-over-Ethernet.
Ontworpen voor de toekomst.
● Kies een professioneel Digital Signage scherm dat robuust ontworpen is voor 24 x 7 zakelijk gebruik en dat
ondersteund wordt door drie jaar garantie.
● Full-HD1 1920 x 1080 resolutie, hoge helderheid en contrastratio3, ideaal voor omgevingen met veel licht.
In-plane switching (IPS) technologie biedt een uitstekend zicht vanuit elke positie.
● Presenteer twee boodschappen tegelijk met Picture-in-Picture (PIP) of Picture-by-Picture (PBP). Ingangen
zoeken automatisch naar een tweede videobron als de eerste uitvalt.
● Bied vertrouwde, intuïtieve, interactieve besturing met ondersteuning voor Windows 8 edge-swipebewegingen
en HP's geavanceerde versie van infrarood touch-technologie die met scan-algoritmen werkt.
● Sluit uw videobron snel aan met VGA, DisplayPort, HDMI of video-over-Ethernet. U kunt content van een
USB-stick in de USB-poort afspelen met de ingebouwde mediaspeler in het scherm.
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Specificatietabel

Bestelnr.

F1M93AA;

Schermformaat (diagonaal)

106,7 cm (42 inch)

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

300 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 500000:1 dynamisch1

Responspercentage

6 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1920 x 1080

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen; Door gebruiker programmeerbaar; LED-backlight; Geschikt voor touch

Gebruikersinstellingen

Invoer; Menu; Rechts (instellingen rechts); Links (instellingen links); Omhoog (instellingen omhoog); Omlaag (instellingen omlaag); Auto; Voeding

Invoersignaal

1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 1 DisplayPort 1.1a ingang (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort 1.1a uitgang; 1 HDMI (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

1 USB 2.0; 1 audio-ingang; 1 RJ-45; 1 IR-ingang1
(Één poort voor gebruik met HP Media Sign Player type-A poort)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Afmetingen zonder standaard 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
(b x d x h)
Gewicht

15,9 kg

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij schermglas

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde
beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP luidsprekerkit voor groot
scherm

Geef uw signage een uitstekend geluidsbereik (10 Watt per luidspreker) met deze onopvallend aan de achterzijde van het
digital signage scherm te monteren luidsprekers.

LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm standaardkit

Verander de stand van uw monitor met een voet van HP.

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UE370E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: F2B36AA

Bestelnr.: F2B37AA
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Messaging, voetnoten
1
2
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HD-content is vereist voor HD-weergave.
Moet apart worden aangeschaft.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Technische specificaties disclaimers
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
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