Folha de Dados

Ecrã de sinalização digital LED interativo HP
LD4245tm de 106,7 cm (42 pol.)
Implemente a sua mensagem de elevado impacto num ecrã de
sinalização digital Full HD interativo de elevado desempenho.
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Implemente uma mensagem num
ecrã de sinalização digital tátil Full
HD de 5 pontos interativo de
elevado desempenho que foi
redesenhado com retroiluminação
LED fina e leve e preparada para
instalações 24/7. Poupe tempo e
dinheiro com o leitor USB
integrado, o software de rede e
uma gama de conectividade.
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Funcionalidades profissionais na frente do ecrã.
● Transmita as suas imagens, documentos e vídeos num ecrã IPS Full HD1 de 106,7 cm (42 pol.) na diagonal.
Desfrute de uma excelente visualização a partir de praticamente qualquer lugar na sala com ângulos de
visualização de 178 graus.
Simplesmente o toque certo.
● Ajude os clientes a encontrar informação facilmente com uma experiência de utilizador multitoque de 5 pontos
interativa com a versão avançada da tecnologia de toque de infravermelhos da HP. Conformidade com Windows
HID e compatibilidade de suporte da funcionalidade Plug and Play com muitas aplicações.
Rápida distribuição de conteúdos.
● Um leitor USB integrado permite-lhe rapidamente distribuir conteúdo de um dispositivo USB. Controle
remotamente as definições e vários ecrãs com o HP Network Sign Manager. Promova vídeo a partir de leitores
remotos até 12 DSDs2 através da rede, utilizando a Video-over-Ethernet.
Durabilidade prolongada.
● Obtenha um ecrã de sinalização digital que foi construído para durar com componentes de ecrã de nível
comercial concebidos para o funcionamento 24/7 e apoiado por uma garantia limitada de três anos.
● Resolução Full HD1 de 1920 x 1080, elevada luminosidade e razão de contraste3-- fantástico em áreas de
elevada luz ambiente. A tecnologia in-plane switching (IPS) oferece excelentes visualizações a partir de
praticamente qualquer lugar na sala.
● Apresente duas mensagens ao mesmo tempo com Picture-in-Picture (PIP) ou Picture-by-Picture (PBP). A
pesquisa de entradas de procura automática para uma fonte secundária de vídeo se a primeira falhar.
● Proporcione uma experiência interativa familiar, intuitiva e fácil com suporte para gestos de deslizar a partir da
margem do Windows 8 e a versão avançada da tecnologia de toque de infravermelhos da HP que utiliza
algoritmos de digitalização.
● Ligue-se rapidamente à sua fonte de vídeo com VGA, DisplayPort, HDMI ou Video-over-Ethernet. Com o USB,
pode utilizar uma pen USB para reproduzir o conteúdo do leitor de multimédia integrado do ecrã.
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Ecrã de sinalização digital LED interativo HP LD4245tm de 106,7 cm (42 pol.) Tabela de
especificações

Número do produto

F1M93AA;

Dimensão do ecrã (diagonal)

106,7 cm (42 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

300 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 500000:1 dinâmico1

Razão de resposta

6 ms cinza para cinza1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 X 1080

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antireflexo; Seleção de idioma; Plug and Play; Controlos do utilizador; Programável pelo utilizador; Retroiluminação LED; Com capacidade de toque

Controlos de utilizador

Entrada; Menu; Direita (ajusta as definições para a direita); Esquerda (ajusta as definições para a esquerda); Cima (ajusta as definições para cima); Baixo
(ajusta as definições para baixo); Auto; Alimentação

Sinal de entrada

1 entrada VGA; 1 saída VGA; 1 DisplayPort 1.1a de entrada (com suporte HDCP); 1 DisplayPort 1.1a de saída; 1 HDMI (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

1 USB 2.0; 1 entrada de áudio; 1 RJ-45; 1 entrada de IV1
(Uma porta para utilização com a porta Tipo A do HP Media Sign Player)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Dimensões sem suporte (L x P 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
x A)
Peso

15,9 kg

Ambientais

Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local no dia útil seguinte. Os termos e as condições variam segundo o
país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Ecrã de sinalização digital LED interativo HP LD4245tm de 106,7 cm (42 pol.)
Acessórios e serviços (não incluídos)
Kit de altifalante de grande
ecrã HP

Adicione uma gama completa de som (10 watts cada) com estes altifalantes voltados para a parte traseira que se fixam
de forma discreta à traseira do ecrã de sinalização digital.

Kit de suporte
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Altere a orientação do monitor com suportes da HP.

5 anos, dia útil seguinte, no
local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente
Número do produto: UE370E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: F2B36AA

Número do produto: F2B37AA
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Ecrã de sinalização digital LED interativo HP LD4245tm de 106,7 cm (42 pol.)
Rodapés com mensagens
1
2
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É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
Vendida separadamente.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.

Especificações técnicas renúncias
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Todas as especificações representam especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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