Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP LD4730Ga Micro-Bezel Video Wall 119,4 cm
(47") με προστατευτική γυάλινη επιφάνεια
Κάντε εντύπωση

Η HP LD4730Ga με ενσωματωμένη
γυάλινη επιφάνεια Corning®
Gorilla® Glass είναι ιδανική για
εντυπωσιακές εγκαταστάσεις
video wall που προσελκύουν την
προσοχή των πελατών, παρέχει
εντυπωσιακή τεχνολογία
προβολής και απόδοση και
διαθέτει εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο,
το οποίο είναι σχεδόν αόρατο σε
διάταξη παράθεσης.

Έξυπνη τεχνολογία
● Χρησιμοποιήστε απλοποιημένη σύνδεση VOE (Video-Over-Ethernet) για αποτελεσματική διαχείριση και
υλοποίηση έως και 12 οθονών μεγάλου μεγέθους (LFD) συνδεδεμένων σε δίκτυο, σε όλους τους χώρους της
επιχείρησής σας, απλοποιημένη εγκατάσταση, μεγαλύτερη ευελιξία και μείωση του κόστους υλοποίησης.
Παραγωγικός από την πρώτη στιγμή
● Ελέγξτε και διαχειριστείτε απομακρυσμένα την οθόνη σας LFD και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε με
άμεσες αλλαγές εντολών και ρυθμίσεων χάρη στο HP Network Sign Manager Software, το οποίο είναι ιδανικό
για χρήση με πολλές οθόνες συνδεδεμένες σε δίκτυο LAN σε καταστήματα, χώρους υποδοχής, γραφεία και
ταξιδιωτικούς σταθμούς.
Ποιότητα HP DreamColor
● Απλοποιήστε την αντιστοίχιση των χρωμάτων σε όλες τις οθόνες LFD και διατηρήστε την απόδοση του video
wall σας σε κορυφαία επίπεδα με τη λύση βαθμονόμησης HP DreamColor (πωλείται ξεχωριστά), η οποία
προσφέρει δυνατότητα βαθμονόμησης των χρωμάτων χωρίς κεντρικό υπολογιστή για συνεπή και ακριβή
χρώματα σε όλη την επιφάνεια προβολής.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
● Απολαύστε την ανθεκτικότητα της οθόνης LFD που έχει σχεδιαστεί για βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία,
διαθέτει γυάλινη επιφάνεια Corning® Gorilla® Glass με ανθεκτική επίστρωση που καθαρίζεται εύκολα και
παρέχει ομαλή και επίπεδη επιφάνεια για ασυναγώνιστη οπτική καθαρότητα.
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Οθόνη HP LD4730Ga Micro-Bezel Video Wall 119,4 cm (47") με προστατευτική γυάλινη
επιφάνεια Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

K4Q70AA;

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

119,4 cm (47'')

Τύπος οθόνης

Οθόνη IPS

Ενεργή περιοχή πίνακα

103,97 x 58,48 cm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

800 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1.400:1 στατική, 100.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

30 ms ενεργ./απενεργ., 12 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιστατική, αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, Plug and Play, στοιχεία ελέγχου χρήστη, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, τεχνολογία IPS

Χειριστήρια

Είσοδος, Μενού, 4 κουμπιά ρυθμίσεων στην οθόνη, λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 είσοδος VGA, 1 έξοδος VGA, 1 είσοδος DisplayPort, 1 έξοδος DisplayPort,

Θύρες και υποδοχές

1 USB 2.0, 1 RJ-45, 2 RS-232C, 1 ήχου, 2 για ηχεία
(Τα ηχεία δεν περιλαμβάνοντα)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (μέγιστη), 160 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 104,9 x 10,13 x 59,41 cm
x Υ)
Βάρος

29,3 kg
(Μόνο μονάδα)

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

UL UL60950-1 Πρώτη έκδοση, 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 (Αργεντινή) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC ΚΛΑΣΗ B FCC 47 CFR Μέρος 15 Κλάση B,
ICES-003 Κλάση B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, Απαιτήσεις KCC (Κορέα), Ετικέτα
Energy Boy για την Κορέα, SmartWay - NA μόνο - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο VGA; Καλώδιο DisplayPort; Καλώδιο τροφοδοσίας; Τηλεχειριστήριο; Καλώδιο IR; Μονάδα δέκτη IR; Κιτ τεκμηρίωσης

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη HP LD4730Ga Micro-Bezel Video Wall 119,4 cm (47") με προστατευτική γυάλινη
επιφάνεια
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη υλικού
HP για 3 έτη, απόκριση
εντός 4 ωρών, 9x5, μόνο για
επιτραπέζιο υπολογιστή

Οι υπηρεσίες HP Care Pack προσφέρουν αναβαθμισμένα επίπεδα υπηρεσιών για βελτιωμένη κάλυψη εγγύησης, ψυχική
ηρεμία και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.
Αριθμός προϊόντος: U4863E
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Οθόνη HP LD4730Ga Micro-Bezel Video Wall 119,4 cm (47") με προστατευτική γυάλινη
επιφάνεια
Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
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