Adatlap

HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes)
mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel
Keltsen feltűnést

A beépített Corning® Gorilla® Glass
üveggel felszerelt HP LD4730Ga,
amely tökéletes a vásárlók
figyelmét felkeltő, szemet
gyönyörködtető videofalak
kialakításához, lenyűgöző
kijelzőtechnológiát és
-teljesítményt biztosít, továbbá
rendkívül vékony kerettel
rendelkezik, amely több kijelző
együttes használatakor szinte
láthatatlan.

Intelligens technológia
● Az egyszerűsített Video-Over-Ethernet (VOE) segítségével a vállalatban hatékonyan kezelhet és telepíthet akár
12 hálózatra csatlakozó nagy formátumú kijelzőt, megkönnyítheti azok telepítését, növelheti a rugalmasságot
és csökkentheti a telepítési költségeket.
Azonnali termelékenység
● A HP Network Sign Manager szoftver segítségével távolról vezérelheti és kezelheti a nagy formátumú kijelzőt és
üzeneteit a „működés közben használható” parancsokkal és beállításmódosításokkal, ami ideális megoldás az
üzletekben, előterekben, irodákban és közlekedési csomópontokban elhelyezett, LAN hálózatra csatlakozó
kijelzők esetében.
HP DreamColor minőség
● Leegyszerűsítheti az összes nagy formátumú kijelző színegyeztetését és csúcsteljesítményen működtetheti
videofalát a HP DreamColor kalibrációs megoldás (külön vásárolható meg) segítségével, amely gazdagép nélküli
színkalibrációt biztosít az egységes és pontos színmegjelenítéshez a kijelző teljes területén.
Tartósság a kezdetektől fogva.
● Élvezze a magasabb teljesítményre és megbízhatóságra tervezett, nagy formátumú kijelző tartósságát a
beépített Corning® Gorilla® Glass üvegnek köszönhetően, amelynek könnyen tisztítható, kopásálló bevonata
biztosítja a sértetlen optikai tisztaságot megőrző sima, egyenletes felületet.
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HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

K4Q70AA;

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

119,4 cm (47’’)

Képernyő típusa

IPS panel

Panel aktív területe

103,97 x 58,48 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

800 cd/m²1

Kontrasztarány

1400:1 statikus; 100 000:1 dinamikus1

Válaszarány

30 ezredmásodperces be-/kikapcsolási válaszidő; 12 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Antisztatikus; Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Felhasználói vezérlők; Felhasználó által programozható; Képsíkváltás

Felhasználói vezérlők

Bemenet; Menü; Négygombos OSD; Tápellátás

Bemeneti jel

1 VGA bemenet; 1 VGA kimenet; 1 DisplayPort bemenet; 1 DisplayPort kimenet

Portok és csatlakozók

1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 audió; 2 hangszóró
(A hangszórók nem képezik a termék részét)

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 103,97 x 58,48 cm; 200 W (maximális), 16 W (jellemző) 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080

Méretek állvány nélkül (Szé x 104,9 x 10,13 x 59,41 cm
Mé x Ma)
Súly

29,3 kg
(Csak kijelzőegység)

Tanúsítvány és megfelelőség UL UL60950-1 Első kiadás; 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 (Argentína) IEC60950-1; BSMI CNS13438; CNS14336; FCC CLASS B FCC 47 CFR 15. rész, B osztály; ICES-003 B
osztály; CE EN55022B; EN55024; EN61000-3-2; VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4; CISPR-22B; C-Tick AS/NZS3548:1995; KCC (koreai) követelmények; Korea Energy
Boy; SmartWay – csak Észak-Amerika – energialogisztika; EUP 6. tétel, 1. szint
A doboz tartalma

VGA-kábel; DisplayPort-kábel; Tápkábel; Távvezérlő; IR-kábel; IR-vevőmodul; Dokumentációs készlet

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5
helyszíni hardvertámogatás
csak asztali
számítógépekhez

A HP Care Pack szolgáltatások magasabb szolgáltatási szintekkel egészítik ki a jótállás hatókörét, így zavartalan és
nyugodt használatot biztosítanak.
Termékszám: U4863E
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HP LD4730Ga 119,4 cm-es (47 hüvelykes) mikrokeretes videofal-kijelző védőüveggel
Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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