Datasheet

HP LD4730Ga 47-inch (119,4-cm) videowandscherm
met ultradunne randen en beschermend glas
Laat het publiek genieten.

De HP LD4730Ga met geïntegreerd
Corning® Gorilla® Glass is het ideale
scherm voor pakkende
videomuurinstallaties die de
aandacht van uw klanten trekken –
dankzij de verbluffende
weergavetechnologie, de
uitstekende schermprestaties en
de ultradunne randen, die
nauwelijks zichtbaar zijn als u
meerdere schermen koppelt.

Slimme technologie
● Gebruik vereenvoudigd VOE (Video-Over-Ethernet) om efficiënt tot 12 grootformaat schermen (LFD's) op uw
bedrijfsnetwerk aan te sluiten en te beheren, installaties minder complex te maken, de flexibiliteit te verhogen en
de implementatiekosten te verlagen.
Direct uit de doos productief
● Bestuur en beheer uw LFD en uw boodschap op afstand en wijzig opdrachten en instellingen zonder te
onderbreken met HP Network Sign Manager software – bij uitstek geschikt voor meerdere op het netwerk
aangesloten schermen in winkels, lobby's, kantoren en vliegvelden.
HP DreamColor-kwaliteit
● Gebruik de HP DreamColor kalibratieoplossing (wordt apart verkocht), die host-onafhankelijke kleurkalibratie
voor het gehele weergavegebied biedt om de kleuren op alle LFD's op elkaar af te stemmen en consistente,
accurate kleuren op de gehele videomuur te waarborgen.
Gebouwd op duurzaamheid
● Kies voor een duurzame LFD-oplossing die afgestemd is op hoge prestaties en betrouwbaarheid en voorzien is
van geïntegreerd Corning® Gorilla® Glass met een gemakkelijk reinigbare, slijtvaste coating die een glad
oppervlak creëert en de optische helderheid handhaaft.
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HP LD4730Ga 47-inch (119,4-cm) videowandscherm met ultradunne randen en
beschermend glas Specificatietabel

Bestelnr.

K4Q70AA;

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

119,4 cm (47 inch)

Type scherm

IPS-scherm

Actief schermoppervlak

103,97 x 58,48 cm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

800 cd/m²1

Contrastverhouding

1400:1 statisch; 100000:1 dynamisch1

Responspercentage

30 ms aan/uit; 12 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1920 x 1080

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Antistatisch; Ontspiegeld; Taalkeuze; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen; Programmeerbaar door de gebruiker; In-plane switching

Gebruikersinstellingen

Invoer; Menu; OSD met 4 knoppen; Voeding

Invoersignaal

1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 1 DisplayPort-ingang; 1 DisplayPort-uitgang

Poorten en connectoren

1 USB 2.0; 1 RJ-45; 2 RS-232C; 1 audio; 2 luidsprekers
(Luidsprekers niet inbegrepen)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 103,97 x 58,48 cm; 200 Watt (max), 160 Watt (gem), 0,5 Watt (standby); Schermresolutie: 1920 x 1080

Afmetingen zonder standaard 104,9 x 10,13 x 59,41 cm
(b x d x h)
Gewicht

29,3 kg
(Alleen disp.)

Certificering en
compatibiliteit

UL UL60950-1 eerste editie; cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03; NOM NYCE; TÜV 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 Part 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 (Korea) vereisten; Korea Energy Boy; SmartWay
– alleen NA – energielogistiek; EUP Lot 6 Tier 1

Meegeleverd in de doos

VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Netsnoer; Afstandsbediening; IR-kabel; IR-ontvangermodule; Documentatiepakket

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3 jaar, 4 uur 9 x 5, onsite
hardwaresupport, alleen
voor desktop pc

HP Care Pack services bieden hogere serviceniveaus en uitbreiding van de garantiedekking – dat geeft u een gerust
gevoel omdat uw onderneming altijd operationeel blijft.
Bestelnr.: U4863E
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Technische specificaties disclaimers
1

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
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