Dataark

HP LD4245tm 106,7 cm (42'') interaktiv LED-skjerm
for digital skilting
Distribuer viktige meldinger med høyytelses, interaktiv digital skilting i
Full HD .
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Distribuer effektivt budskap på en
høyytelses, interaktiv 5-punkts
berøringskjerm for digital skilting i
Full HD som er nydesignet med
tynn og lett LED-bakbelysning og
klar for 24/7-installasjoner. Spar
tid og penger med integrert
USB-spiller, nettverksprogramvare
og en rekke tilkoblingsmuligheter.
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Profesjonelle skjermfunksjoner.
● Kringkast bilder, dokumenter og videoer på en 106,7 cm (42) (diagonalt) Full HD1 IPS-skjerm. Gled deg over flott
visning fra nesten hvor som helst i rommet med 178-graders visningsvinkler.
Akkurat riktig touch.
● Hjelp kunder med å finne informasjon på en enkel måte med en interaktiv 5-punkts flerberøringsopplevelse med
HPs avanserte versjon av infrarød berøringsteknologi. Windows HID-samsvar og Plug and Play-funksjonalitet gir
kompatibilitet med mange programmer.
Rask innholdsdistribusjon.
● En integrert USB-spiller lar deg raskt distribuere innhold fra en USB-pinne. Fjernkontroller innstillinger og flere
skjermer med HP Network Sign Manager. Send video fra eksterne spillere til opptil 12 DSDer2 via nettverket ved
bruk av Video-over-Ethernet.
Laget for det lange løp.
● Få en skjerm for digital skilting som er bygd for å vare, med skjermkomponenter i kommersiell kvalitet som er
laget for drift 24/7 og støttet av en begrenset treårig garanti.
● Full HD1 1920 x 1080-oppløsning, høy lysstyrke og høyt kontrastforhold3 – flott i områder med sterkt
omgivelseslys. IPS-teknologi (In-Plane Switching) gir flott visning fra nesten hvor som helst i rommet.
● Presenter to meldinger samtidig med PIP (Picture-in-Picture) eller PBP (Picture-by-Picture). Innganger med
automatisk søking søker etter en sekundær videokilde hvis den første svikter.
● En enkel, intuitiv og kjent interaktiv opplevelse med støtte for Windows 8 kantsveipbevegelser og HPs avanserte
versjon av infrarød berøringsteknologi som bruker skannealgoritmer.
● Koble raskt til videokilden med VGA, DisplayPort, HDMI eller Video over Ethernet. Med USB-porten kan du bruke
en USB-minnepinne til å spille av innhold fra skjermens integrerte mediespiller.
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HP LD4245tm 106,7 cm (42'') interaktiv LED-skjerm for digital skilting
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

F1M93AA;

Skjermstørrelse (diagonalt)

106,7 cm (42")

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 500000:1 dynamisk1

Responsgrad

6 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

1920 X 1080

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; Plug & Play; Brukerkontroller; Brukerprogrammerbar; LED-bakbelysning; Berøringsaktivert

Brukerkontroller

Inngang; Meny; Høyre (justerer innstillingene mot høyre); Venstre justerer (innstillingene mot venstre); Opp (justerer innstillingene opp); Ned (justerer
innstillingene ned); Auto; Strøm

Inngangssignal

1 VGA-inngang; 1 VGA-utgang; 1 DisplayPort 1.1a-inngang (med HDCP-støtte); 1 DisplayPort 1.1a-utgang; 1 HDMI (med HDCP-støtte)

Porter og kontakter

1 USB 2.0; 1 lydinngang; 1 RJ-45; 1 IR-inngang1
(En port for bruk med HP Media Sign Player Type A-port)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

15,9 kg

Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse
begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP LD4245tm 106,7 cm (42'') interaktiv LED-skjerm for digital skilting
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP-høyttalersett for stor
skjerm

Legg til fullt lydområde (10 watt hver) med disse bakovervendte høyttalerne som festes diskret til baksiden av skjermen
for digital skilting.

LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm stativsett

Endre retningen på skjermen med stativer fra HP.

5 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UE370E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F2B36AA

Produktnummer: F2B37AA
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Fotnoter
1
2
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HD-innhold er nødvendig for HD-bilder.
Selges separat.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
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