Záznamový list

Interaktívny displej LED pre digitálne popisy HP
LD4245tm s uhlopriečkou 106,7 cm (42'')
Zobrazte pôsobivý oznam na vysokovýkonnom interaktívnom displeji
pre digitálne popisy s rozlíšením Full HD .
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Zobrazte pôsobivý oznam na
vysokovýkonnom interaktívnom
5-bodovom dotykovom displeji pre
digitálne popisy s rozlíšením Full
HD , ktorý má nový dizajn s tenkým
a svetlým podsvietením LED a je
pripravený na non-stop použitie.
Šetrite čas a peniaze s
integrovaným prehrávačom USB,
sieťovým softvérom a širokou
škálou možností pripojenia.
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Profesionálne funkcie pred obrazovkou.
● Vysielajte obrázky, dokumenty a videá na displej IPS s rozlíšením Full HD1 a uhlopriečkou 106,7 cm (42'').
Vychutnajte si skvelé sledovanie z takmer ľubovoľného miesta v miestnosti vďaka 178-stupňovým zobrazovacím
uhlom.
Jednoducho správny dotyk.
● Pomôžte zákazníkom rýchlo nájsť informácie pomocou interaktívneho 5-bodového viacdotykového ovládania s
pokročilou verziou infračervenej dotykovej technológie spoločnosti HP. Podpora zariadení Windows HID a funkcie
Plug and Play zabezpečuje kompatibilitu s mnohými aplikáciami.
Rýchla distribúcia obsahu.
● Integrovaný prehrávač USB umožňuje rýchlu distribúciu obsahu z USB kľúča. Pomocou programu HP Network
Sign Manager môžete diaľkovo ovládať nastavenia a viaceré displeje. Pomocou technológie prenosu videa cez
ethernet môžete zobraziť video zo vzdialených prehrávačov až na 12-ich displejoch pre digitálne popisy2 v sieti.
Navrhnutý na dlhé trate.
● Získajte displej pre digitálne popisy, ktorý poskytuje dlhú životnosť vďaka profesionálnym zobrazovacím
komponentom navrhnutým pre non-stop prevádzku a obmedzenej trojročnej záruke.
● Rozlíšenie Full HD1 1920 x 1080, vysoký jas a kontrastný pomer3 – skvelý v priestoroch s intenzívnym okolitým
svetlom. Technológia In-plane switching (IPS) zabezpečuje skvelé sledovanie z takmer ľubovoľného miesta v
miestnosti.
● Prezentujte dva oznamy naraz pomocou funkcie obrazu v obraze (PIP) alebo obrazu vedľa obrazu (PBP).
Automatické hľadanie vstupov zabezpečuje vyhľadanie sekundárneho zdroja videa v prípade zlyhania prvého
zdroja.
● Poskytnite jednoduché, intuitívne a známe interaktívne ovládanie s podporou gest potiahnutia prstom z okraja
obrazovky systému Windows 8 a pokročilou verziou infračervenej dotykovej technológie spoločnosti HP, ktorá
používa algoritmy skenovania.
● Rýchle pripojenie k zdroju videa cez port VGA, DisplayPort, HDMI alebo technológie prenosu videa cez ethernet.
Vďaka rozhraniu USB môžete použiť kľúč USB na prehrávanie obsahu z integrovaného prehrávača médií displeja.
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Interaktívny displej LED pre digitálne popisy HP LD4245tm s uhlopriečkou 106,7 cm
(42'') Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

F1M93AA;

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

106,7 cm (42")

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

300 cd/m²1

Pomer kontrastu

Statický kontrast 1000 : 1; Dynamický kontrast 500000:11

Miera odozvy

6 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný; Výber jazyka; Technológia Plug and Play; Používateľské ovládacie prvky; Programovateľné používateľom; Podsvietenie LED; Aktivované
dotykové ovládanie

Používateľské ovládače

Vstup; Ponuka; Doprava (upraví nastavenie doprava); Doľava (upraví nastavenie doľava); Nahor (upraví nastavenie nahor); Nadol (upraví nastavenie nadol);
Automaticky; Napájanie

Vstupný signál

1x vstup VGA; 1x výstup VGA; 1x vstup DisplayPort 1.1a (s podporou HDCP); 1x výstup DisplayPort 1.1a; 1x port HDMI (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1x port USB 2.0; 1x zvukový vstup; 1x port RJ-45; 1x vstup IR1
(Jeden port pre použitie s portom HP Media Sign Player typu A)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Rozmery bez podstavca (Š x H 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
x V)
Hmotnosť

15,9 kg

Okolitý

Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu

Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od nahlásenia
poruchy. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Sada reproduktorov na veľký
displej HP

Pridajte plný rozsah zvuku (každý 10 wattov) s týmito zadnými reproduktormi, ktoré môžete nenápadne pripevniť na
zadnú stranu displeja HP s digitálnym podpisom.

Sada so stojanom
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Zmeňte orientáciu svojho monitora so stojanmi HP.

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: UE370E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F2B36AA

Číslo produktu: F2B37AA
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Poznámky v krátkych správach
1
2
3

Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
V predaji samostatne.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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