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HP LD4245tm 106,7 cm (42 inç) Etkileşimli LED Dijital
İşaret Ekranı
Yüksek performanslı etkileşimli Full HD dijital işaret ekranı üzerinde
etkili mesajlar iletin.
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İnce ve hafif LED arkadan
aydınlatmalar ile yeniden
tasarlanan ve 7/24 kurulumları için
hazır yüksek performanslı,
etkileşimli 5 noktalı dokunmatik
Full HD dijital işaret ekranı
üzerinde etkili mesajlar iletin.
Tümleşik USB oynatıcının yanı sıra
ağ yazılımı ve çeşitli bağlantılar ile
zamandan ve paradan tasarruf
sağlayın.
1

Profesyonel ön ekran özellikleri
● Görüntü, belge ve videolarınızı 106,7 cm (42 inç) diyagonal Full HD1 IPS ekranda görüntüleyin. 178 derecelik
görüntüleme açısı sayesinde odadaki hemen her yerden mükemmel görüntü elde edin.
Doğru dokunuş
● Etkileşimli 5 noktadan dokunma deneyimini kullanıcılara sunan HP'nin gelişmiş kızılötesi dokunma teknolojisi
sürümü ile müşterilerin bilgileri kolayca bulmasına yardımcı olun. Windows HID uyumluluğu ile Tak ve Çalıştır
işlevi, birçok uygulama ile uyumluluğu destekler.
Hızlı içerik dağıtımı
● USB ile tümleşik oynatıcı, USB çubuktaki içerikleri hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Ayarları ve birden
fazla ekranı HP Network Sign Manager ile uzaktan kontrol edin. Ethernet üzerinden Video özelliğini kullanarak ağ
üzerinden uzaktaki oynatıcılardan 12 DSD'ye2 kadar videoları görüntüler.
Uzun mesafeler için tasarlanmıştır
● Ticari düzeyde ekran bileşenleri sayesinde 7/24 işlemleri gerçekleştirmek üzere uzun süre dayanacak şekilde
tasarlanan ve üç yıllık sınırlı garanti ile desteklenen dijital işaret ekranına sahip olun.
● Full HD1 1920 x 1080 çözünürlük, yüksek parlaklık ve karşıtlık oranı3, ortam ışığı fazla olan alanlar için
mükemmeldir. IPS teknolojisi odanın hemen her yerinden mükemmel görüntüler elde etmenizi sağlar.
● Picture-in-Picture (PIP) veya Picture-by-Picture (PBP) ile iki mesajı aynı anda iletin. Otomatik arama özellikli
girişler, ilkinin hata vermesi durumunda ikinci video kaynağını arar.
● Windows 8 kenardan kaydırma hareket desteği ve HP'nin tarama algoritmalarının kullanıldığı gelişmiş kızılötesi
dokunma teknolojisi sürümü ile kolay, sezgisel ve alışılmış etkileşimli bir deneyim sunun.
● VGA, DisplayPort, HDMI veya Ethernet üzerinden Video ile video kaynaklarınıza hızlı bir şekilde bağlanın. USB
özelliği ile, USB sürücüsünü kullanarak ekranın tümleşik ortam oynatıcısından içerik oynatabilirsiniz.
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HP LD4245tm 106,7 cm (42 inç) Etkileşimli LED Dijital İşaret Ekranı Teknik Özellikler
Tablosu

Ürün numarası

F1M93AA;

Monitör boyutu (diyagonal)

106,7 cm (42 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

300 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 500000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

6 ms griden griye1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

1920 X 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansımasız; Dil seçimi; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı Denetimleri; Kullanıcı Tarafından Programlanabilir; LED Arkadan aydınlatma; Dokunmatik özellikli

Kullanıcı denetimleri

Girdi; Menü; Sağ (sağa ayarlamak için); Sol (sola ayarlamak için); Yukarı (yukarı ayarlamak için); Aşağı (aşağı ayarlamak için); Otomatik; Güç

Giriş sinyali

1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı; 1 DisplayPort 1.1a girişi (HDCP destekli); 1 DisplayPort 1.1a çıkışı; 1 HDMI (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 2.0; 1 ses girişi; 1 RJ-45; 1 IR Girişi1
(HP Media Sign Player A Tipi bağlantı noktası ile kullanım amaçlı bir adet bağlantı noktası)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
G x D)
Ağırlık

15,9 kg

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arseniksiz ekran camı

Garanti

3 yılla sınırlı parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı
kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP LD4245tm 106,7 cm (42 inç) Etkileşimli LED Dijital İşaret Ekranı
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Geniş Ekran Hoparlör Seti

Dijital bilgi ekranının arka tarafına özenle takılan, arkaya dönük hoparlörlerle geniş bir ses yelpazesine (her biri 10 vat)
sahip olun.

Ürün numarası: F2B36AA

LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm Sehpa Takımı

HP standlar ile monitörünüzün yönünü değiştirin.

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: UE370E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: F2B37AA
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HP LD4245tm 106,7 cm (42 inç) Etkileşimli LED Dijital İşaret Ekranı
Mesaj Altbilgileri
1
2
3

HD görüntüleri görüntüleyebilmek için HD içerik gerekir.
Ayrı satılır.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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