Karta produktu

Interaktywny monitor HP LD4245tm Digital Signage
Display o przekątnej 106,7 cm (42'') z
podświetleniem LED
Wydajny, interaktywny monitor informacyjno-reklamowy Full HD
umożliwia efektowną prezentację komunikatów.
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Wszystkie komunikaty będą
efektowne na wydajnym,
interaktywnym 5-punktowym
dotykowym monitorze
informacyjno-reklamowym Full
HD wyposażonym w cienkie i
lekkie podświetlenie LED i
przystosowanym do pracy przez
24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu. Zintegrowany
odtwarzacz USB, oprogramowanie
sieciowe i szeroki wybór złączy
zapewniają oszczędność czasu i
pieniędzy.
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Profesjonalne funkcje z przodu ekranu.
● Doskonała widoczność obrazów, dokumentów i filmów na ekranie Full HD1 IPS o przekątnej 106,7 cm (42'').
178-stopniowe kąty widzenia pozwalają cieszyć się wspaniałym widokiem z niemal dowolnego miejsca w
pomieszczeniu.
Wystarczy odpowiednio dotknąć.
● Interaktywny, 5-punktowy panel dotykowy z zaawansowaną technologią podczerwieni HP pomoże klientom z
łatwością znaleźć wymagane informacje. Obsługa standardów Windows HID i Plug and Play gwarantuje
zgodność z wieloma aplikacjami.
Szybkie udostępnianie treści.
● Zintegrowany odtwarzacz USB umożliwia szybkie udostępnianie danych z napędu USB. Rozwiązanie HP Network
Sign Manager pozwala zdalnie kontrolować ustawienia i wiele monitorów. Obraz ze zdalnych odtwarzaczy może
zostać przesłany do 12 monitorów informacyjno-reklamowych (DSD)2 za pośrednictwem sieci wykorzystującej
protokół Video-over-Ethernet.
Niezawodność przez długi czas.
● Cyfrowy monitor informacyjno-reklamowy stworzony z myślą o trwałości, wyposażony w przystosowane do
środowisk handlowych podzespoły zdolne do pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – dodatkowo
objęty trzyletnią gwarancją ograniczoną.
● Rozdzielczość Full HD1 1920 x 1080, wysoka jasność i wysoki współczynnik kontrastu3– doskonałe rozwiązanie
dla silnie oświetlonego otoczenia. Technologia przełączania w płaszczyźnie (IPS) zapewnia doskonałą
widoczność z niemal dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
● Możliwość wyświetlania dwóch obrazów jednocześnie w trybie „obraz w obrazie” (Picture-in-Picture, PIP) lub
„obraz obok obrazu” (Picture-by-Picture, PBP). Automatyczne wyszukiwanie innego sygnału wideo w przypadku
awarii pierwszego źródła obrazu.
● Łatwy, intuicyjny i znajomy interaktywny interfejs z obsługą gestów przewijania Windows 8 i zaawansowaną
technologią podczerwieni HP wykorzystującą algorytmy skanowania.
● Szybkie łączenie ze źródłami sygnału wideo za pośrednictwem złączy VGA, DisplayPort, HDMI lub połączenia
sieciowego Video over Ethernet. Zintegrowany odtwarzacz nośników multimedialnych umożliwia odtwarzanie
treści na monitorze bezpośrednio z napędu USB.
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Interaktywny monitor HP LD4245tm Digital Signage Display o przekątnej 106,7 cm
(42'') z podświetleniem LED Tabela specyfikacji

Numer produktu

F1M93AA;

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

106,7 cm (42")

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

300 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 500 000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

6 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

1920 X 1080

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Plug and Play; Opcje sterowania; Konfiguracja przez użytkownika; Podświetlenie LED; Obsługa interfejsu
dotykowego

Kontrolki użytkownika

Wprowadzanie danych; Menu; W prawo (dostosowuje ustawienia w prawo); W lewo (dostosowuje ustawienia w lewo); W górę (dostosowuje ustawienia w
górę); W dół (dostosowuje ustawienia w dół); Regulacja automatyczna; Zasilanie

Sygnał wejściowy

1 wejście VGA; 1 wyjście VGA; 1 wejście DisplayPort 1.1a (z obsługą HDCP); 1 wyjście DisplayPort 1.1a; 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

1 port USB 2.0; 1 wejście audio; 1 port RJ-45; 1 wejście podczerwieni1
(1 port do użytku z odtwarzaczem HP Media Sign Player, port typu A)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

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

Waga

15,9 kg

Ochrona środowiska

Podświetlenie niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu;

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta w następnym dniu roboczym. Warunki mogą być różne
w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zestaw głośników do
dużego wyświetlacza HP

Pełen zakres częstotliwości dźwięku dzięki tylnym głośnikom (10 W każdy), które można dyskretnie przyłączyć z tyłu
monitora informacyjno-reklamowego.

Zestaw podstawy
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Podstawy firmy HP umożliwiają zmianę orientacji monitora.

5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez specjalistę
zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat
Numer produktu: UE370E

Numer produktu: F2B36AA

Numer produktu: F2B37AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Do wyświetlania obrazów w jakości HD wymagane są treści w jakości HD.
Sprzedawane osobno.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
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Dane techniczne zastrzeżenia
Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
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Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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