Specifikace

119,4cm (47'') nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel
LD4730Ga s ochranným sklem
Udělejte dojem

HP LD4730Ga s integrovaným
ochranným sklem Corning® Gorilla®
Glass, vynikající pro poutavé
instalace videostěn, které
přitáhnou pozornost zákazníků,
přináší nádhernou zobrazovací
technologii a výkon plus mikro
tenký rámeček, který je při sklopení
téměř neviditelný.

Technologie Smart
● Použijte zjednodušenou funkci VOE (Video–Over–Ethernet) pro efektivní správu a nasazení až 12
velkoformátových displejů připojených v síti, která přináší jednodušší instalaci, vyšší flexibilitu a snížení nákladů
na nasazení.
Použitelný již po prvním spuštění
● Velkoformátový displej a na něm prezentovaná sdělení můžete vzdáleně ovládat a spravovat pomocí softwaru
HP Network Sign Manager, který umožňuje zadávat rychlé příkazy a měnit požadovaná nastavení. Toto řešení je
perfektní pro několik monitorů umístěných v prodejnách, vestibulech, kancelářích a cestovních halách, vzájemně
propojených přes síť LAN.
Kvalita HP DreamColor
● Zjednodušte vyladění barev na všech velkoformátových displejích a zachovejte špičkový výkon vašich videostěn s
kalibračním řešením HP DreamColor (prodává se samostatně), které nabízí kalibraci barev bez hostitele pro
konzistentní a přesné podání barev v celém systému velkoformátových displejů.
Vyrobeno pro odolnost
● Dopřejte si odolnou konstrukci velkoformátového displeje poskytující vylepšený výkon a spolehlivost, jejíž
součástí je rovněž integrované ochranné sklo Corning® Gorilla® Glass, snadno čistitelný povrch odolný vůči
pronikání vody a ploché křivky udržující ničím nerušenou optickou čistotu.
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Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

K4Q70AA;

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 119,4 cm (47")
Typ monitoru

Panel IPS

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

800 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 400 : 1 statický; 100 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

30 ms (zap/vyp); 12 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

1 920 × 1 080

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Funkce displeje

Antistatická úprava; Antireflexní filtr; Volba jazyka; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Uživatelsky programovatelné; Technologie IPS

Uživatelské ovládací prvky

Vstup; Nabídka; 4 tlačítka nabídky na obrazovce; Napájení

Vstupní signál

1 vstup VGA; 1 napájecí výstup (VGA); 1 vstup DisplayPort; 1 napájecí výstup (DisplayPort)

Porty a konektory

1 port USB 2.0; 1 port RJ-45; 2 porty RS-232C; 1 zvukový; 2 reproduktory
(Reproduktory nejsou součástí dodávky)

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

200 W (maximální), 160 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 1 920 × 1 080

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

104,9 x 10,13 x 59,41 cm

Hmotnost

29,3 kg
(Pouze tělo)

Certifikace a soulad
s předpisy

UL UL60950-1 první vydání; cUL CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-03; NOM NYCE; TUV EN60950-1; PSE J60065 (H14); J55013 (H14); CCC GB4943; GB9254;
GB17625.1; PSB IEC60950-1; TUV-S (Argentina) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC TŘÍDA B FCC 47 CFR část 15 třída B; Směrnice ICES-003,
třída B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; požadavky KCC (Korea); Korea Energy Boy;
SmartWay – pouze NA – energetická logistika; EUP Lot 6 Tier 1

Co je obsaženo v krabici

Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Kabel IR; Modul IR přijímače; Soubor dokumentace

Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
3 roky hardwarové podpory
HP s reakcí do 4 hodin 9x5 v
místě instalace pouze pro
stolní produkty

HP Care Pack nabízí několik úrovní služeb pro rozšíření záruky, což přispívá k zajištění stálého provozu systému.
Produktové číslo: U4863E
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Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Více informací na
www.hp.eu/monitors
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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