Podatkovni list

Interaktivni zaslon DSD HP LD4245tm z diagonalo
106,7 cm (42 palcev) in osvetlitvijo LED
Nastavite sporočilo z velikim učinkom na visoko zmogljivem,
interaktivnem zaslonu DSD v polni visoki ločljivosti .
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Nastavite sporočilo z velikim
učinkom na visoko zmogljivem,
interaktivnem 5-točkovnem
zaslonu DSD na dotik v polni visoki
ločljivosti , ki je bil na novo
zasnovan s tenko in svetlo
osvetlitvijo LED ter je pripravljen za
delovanje 24/7. Prihranite čas in
denar z vgrajenim predvajalnikom
USB, programsko opremo za
mreženje in velikim naborom
priključkov.
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Profesionalne funkcije na sprednji strani zaslona.
● Predvajajte slike, dokumente in videoposnetke v polni visoki ločljivosti1 na zaslonu IPS z diagonalo 106,7 cm (42
palcev). Uživajte v odlični sliki s skoraj katerega koli dela prostora s 178-stopinjskim zornim kotom.
Pravi dotik.
● Strankam omogočite preprosto iskanje informacij z interaktivno 5-točkovno uporabniško izkušnjo na večkratni
dotik s HP-jevo napredno različico infrardeče tehnologije na dotik. Zaradi združljivosti z vmesnikom Windows HID
in funkcijo Priklopi in Igraj je zaslon združljiv s številnimi aplikacijami.
Hitra distribucija vsebine.
● Z integriranim predvajalnikom USB lahko hitro distribuirate vsebino s ključa USB. Na daljavo adzirajte nastavitve
in zaslone, s programsko opremo HP Network Sign Manager. Videoposnetke z oddaljenih predvajalnikov
predvajajte na do 12 zaslonih DSD2 v omrežju s prenosom videa prek etherneta (VOE).
Izdelan za trajnost.
● Zagotovite si trpežen zaslon DSD s komponentami zaslona za komercialno rabo, ki je zasnovan za delovanje
24/7 in zaščiten s triletno omejeno garancijo.
● Polna visoka ločljivost1 1920 x 1080, visoka osvetljenost in razmerje kontrasta3-- se odlično odrežejo v zelo
osvetljenih prostorih. Tehnologija In-plane switching (IPS) zagotavlja odlično sliko s skoraj katerega koli dela
prostora.
● Prikažite hkrati dva sporočila s funkcijo slika v sliki (PIP) ali funkcijo slika ob sliki (PBP). Vhodi s funkcijo
samodejnega iskanja poiščejo sekundarni video vir, če prvi ne deluje.
● Zagotovite preprosto, intuitivno in že znano interaktivno izkušnjo s podporo za podrsavanje z roba v sistemu
Windows 8 in HP-jevo napredno različico infrardeče tehnologije na dotik, ki uporablja algoritme skeniranja.
● Hitro se povežite s svojim video virom prek priključka VGA, DisplayPort, HDMI ali s prenosom videa prek etherneta
(VOE). Pri priključku USB lahko uporabite pomnilniško napravo USB za predvajanje vsebine z integriranega
medijskega predvajalnika zaslona.
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Interaktivni zaslon DSD HP LD4245tm z diagonalo 106,7 cm (42 palcev) in osvetlitvijo
LED Tabela specifikacij

Številka izdelka

F1M93AA;

Velikost zaslona (diagonala)

106,7 cm (42")

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

1000 : 1 statično; 500000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

6 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Proti bleščanju; izbira jezika; Priključi in igraj; uporabniške nastavitve; uporabniško nastavljiv; osvetlitev LED; upravljanje z dotikom

Nadzor uporabnika

Vhod; Meni; Desno (prilagodi nastavitve v desno); Levo (prilagodi nastavitve v levo); Gor (prilagodi nastavitve navzgor); Dol (prilagodi nastavitve navzdol);
Samodejno; Napajanje

Vhodni signal

1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 1 vhod DisplayPort 1.1a (s podporo HDCP); 1 izhod DisplayPort 1.1a; 1 priključek HDMI (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

1x USB 2.0; 1 vhod za zvok; 1x RJ-45; 1 vhod za IR1
(Ena vrata za uporabo z vrati tipa A za HP Media Sign Player)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

15,9 kg

Okolju prijazno

osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena

Garancija

3 letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu naslednji delovni dan. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve.
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Interaktivni zaslon DSD HP LD4245tm z diagonalo 106,7 cm (42 palcev) in osvetlitvijo
LED
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Komplet velikega zaslona in
zvočnika HP

Dodajte celoten zvočni spekter (vsak 10 vatov) s temi nazaj obrnjenimi zvočniki, ki se priključijo v zadnji del zaslona za
digitalno prikazovanje.

Komplet s stojalom
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Spremenite usmerjenost zaslona s HP-jevimi stojali.

5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UE370E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: F2B36AA

Številka izdelka: F2B37AA
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Interaktivni zaslon DSD HP LD4245tm z diagonalo 106,7 cm (42 palcev) in osvetlitvijo
LED
Opombe k sporočilom
1
2
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Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
Naprodaj posebej.
Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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