Dataark

HP LD4730Ga videovægskærm på 119,4 cm (47") med
mikrokanter og beskyttende glas
Væk opsigt

HP LD4730Ga med integreret
Corning® Gorilla®-glas er perfekt til
iøjefaldende
videoskærminstallationer til at
tiltrække kundernes
opmærksomhed og giver dig
imponerende skærmteknologi og
ydeevne samt ultratynde kanter,
der stort set er usynlige, når
enheden er installeret.

SMART teknologi
● Med forenklet Video-Over-Ethernet (VOE) vil du effektivt kunne administrere og implementere op til 12
netværkstilsluttede storformatsskærme (LFD-enheder) via virksomheden – således gøres installationen
nemmere, fleksibiliteten større og implementeringsomkostningerne mindre.
Klar til brug ved levering
● Du kan fjernbetjene LFD-enheden og meddelelsen samt lynhurtigt tilpasse indstillingerne ved hjælp af HP
Network Sign Manager-software – perfekt til LAN-forbindelser af flere skærme i butikker, lobbyer, kontorer og
transportknudepunkter.
HP DreamColor-kvalitet
● Gør farvetilpasning enkel på alle LFD-enheder, og hold din skærmvæg på maksimalt ydelsesniveau med HP
DreamColor-kalibreringsløsning (skal anskaffes separat); denne giver ved hjælp af værtsløs farvekalibrering en
ensartet og nøjagtig farvegengivelse på tværs af hele skærmområdet.
Bygget med henblik på holdbarhed
● LFD-enhedens design giver ekstra ydeevne og driftsikkerhed og er udstyret med Corning® Gorilla®-glas, som
giver en slidstærk, jævn og glat skærmoverflade, som er let at rengøre, og som holder skærmbilledet helt klart.
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Tabel over specifikationer

Produktnummer

K4Q70AA;

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

119,4 cm (47")

Skærmtype

IPS-panel

Panelets aktive område

103,97 x 58,48 cm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

800 cd/m²1

Kontrastforhold

1400:1 statisk; 100000:1 dynamisk1

Responsforhold

30 ms til/fra; 12 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Skærmegenskaber

Antistatisk; Refleksfri; Valg af sprog; Klar så snart stikket er i; Brugerkontrolelementer; Kan programmeres af brugeren; IPS-teknologi (In-plane switching)

Brugerbetjening

Indgang; Menu; 4-knappers OSD; Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 1 DisplayPort-indgang; 1 DisplayPort-udgang

Porte og stik

1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 lyd; 2 højttalere
(Højttalere medfølger ikke)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (maksimalt), 160 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080

Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

29,3 kg
(Kun selve skærmen)

Certificering og
overensstemmelser

UL UL60950-1 første udgave; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 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 KLASSE B FCC 47 CFR del 15, klasse B; ICES-003
klasse B; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC-krav (koreanske); Korea Energy Boy;
SmartWay - kun NA - Energilogistik; EUP Lot 6 Tier 1

Kassens indhold

VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Strømkabel; Fjernbetjening; IR-kabel; IR-modtagermodul; Dokumentationspakke

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3 år 4 timer 9x5 onsite
HW-support, kun desktop

HP Care Pack Services tilbyder opgraderinger, så du kan forlænge din garanti og vide, at dit system altid kører optimalt.
Produktnummer: U4863E
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Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1Alle

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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